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1.0. Antecedents

EL PLA D’ENERGIA, CANVI CLIMÀTIC I QUALI-
TAT DE L’AIRE 2012-20 (PECQ), aprovat, com a 
mesura de govern, pel Ple Municipal el 25 de març 
de 2011, és una eina que té com a objectiu reduir 
el consum energètic, reduir les emissions de CO2, 
millorar la qualitat de l’Aire i millorar la qualitat del 
subministrament energètic.

Aquest Pla permet a la ciutat tenir definides les 
estratègies i full de ruta de les polítiques energè-
tiques per a la propera dècada, essent un clar ex-
ponent de la voluntat i la capacitat de Barcelona 
d’adaptar-se als canvis i progressar cap a un mo-
del de ciutat eficient, saludable i competitiva.
 
El Pla conté 108 projectes que fan referència a la 
gestió de la demanda amb implantació de millores 
tecnològiques com a eina de conscienciació per 
al canvi d’hàbits dels ciutadans envers a l’ús de 
l’energia.

Dins d’aquests projectes s’inclouen aquells que 
promouen la generació distribuïda d’energia a par-
tir de fonts renovables i tecnologies eficients, com 
ara l’energia solar fotovoltaica.

L’Agència de l’Energia de Barcelona, fruït del con-
tacte i converses amb els promotors municipals, 
ha detectat la necessitat de posar en disposició 
de promotors públics una eina per a facilitar la 
instal·lació de plantes solars fotovoltaiques a les 
cobertes dels edificis i construccions existents i en 
projecte. 

1.1. Objectius

La present guia que proporcionarà els requisits bà-
sics per implantar les instal·lacions solars FV o bé 

dins el projecte d’obra de l’edifici o construcció o 
bé a posteriori, deixant les previsions necessàries 
d’obra elèctrica i civil.

La present guia intenta donar resposta a les pre-
guntes que formulem a continuació:
• Quines opcions tecnològiques de FV hi ha ac-

tualment i com s’integren a l’edifici?
• Com condiciona la previsió d’aquest tipus 

d’instal·lacions al projecte d’edificació?
• Què s’ha d’incloure en els plecs de licitació per 

tal que els contractistes ho prevegin?
• Quines opcions d’execució i explotació hi ha 

per aquestes instal·lacions?

Els objectius d’aquesta guia es resumeixen en e
següents punts:  
• Donar a conèixer de forma simple i clara els be-

neficis de l’energia solar FV.
• Fomentar la implantació de l’energia solar FV 

als edificis municipals.
• Donar a conèixer requisits de les cobertes i els 

edificis per poder implantar una instal·lació so-
lar FV (de manera senzilla).

• Ser una eina de referència per als tècnics muni-
cipals en l’elaboració dels plecs de licitació i dels 
projectes d’edificis/construccions municipals.

1.2. Justificació estratègica 
de l’ús d’energia solar foto-
voltaica 

En l’actualitat la societat té una situació difícil pel 
que respecta a la reducció d’emissions de partícu-
les. Aquesta problemàtica es basa en el fet que:  
1. Cada cop necessitem més energia per abastir 

les necessitats energètiques diàries.
2. L’eficiència energètica dels equips que utilitzem 

en l’actualitat és menor al 30%.

Introducció

1
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Els governs pioners creen Mercat Artificial, per 
al foment i desenvolupament d’aquelles fonts 
d’energia renovable amb més possibilitats de 
solucionar els problemes existents.

La Perspectiva de futur és la constant rebaixa 
de costos fins a la paritat. Aquesta reducció de 
costos serà conseqüència de:
•    Les empreses productores de material

inverteixen en I+D per quota de mercat.
•    Les empreses distribuïdores redueixen marges
     per afrontar el creixement de la competència.

•    Les empreses instal·ladores, gràcies a l’experi-
ència i al volum, redueixen preus.

Moment en que l’energia solar FV serà rendible i 
atractiva sense ajudes ni subvencions de l’estat. Hi 
haurà un gran increment de les instal·lacions d’au-
toconsum per a particulars fet que provocarà la in-
dependència energètica a més a més d’ésser una 
energia neta no contaminant. Previst en 3 o 4 anys.

A mitjans de 2011 el preu del mòdul és inferior a 
1,5€/Wp, quan en 2008 es pagava 3 vegades més. 

3. Mala gestió en l’elecció del producte d’on ex-
traiem l’energia, la major part extreta de com-
bustibles esgotables i contaminants (observar 
il·lustració).

El 95% de l’energia primària prové de fonts que:
1. Són esgotables: Limitació temporal.
2. Estan en mans de pocs: Preus més alts, països 

amb poder, ineficiència de transport,...
3. Són contaminants i perilloses: Emissió de ga-

sos, canvi climàtic, pluja àcida, escalfament pla-
neta, enfermetats,...

Solucions a aquesta problemàtica són:
1. El control creixement de la demanda: Conscien-

ciació ciutadana de consum responsable.
2. Lluitar per l’eficiència energètica: 
• Renovació de maquinària i elements per altres 

més eficients. 
• Consum d’energia prop d’energia primària.

3. Consum d’energies primàries renovables: 
• Fonts primàries inesgotables.
• Contribució notable a la conservació del planeta.
• Tots els emplaçaments disposen de fonts d’ener-

gia natural.

L’energia solar fotovoltaica comporta beneficis 
als ciutadans de Barcelona proporcionant-los 
una possibilitat d’inversió amb gran rendibilitat, 
seguretat i sense esforç.
 
A més, la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions 
a la coberta dels edificis provoca un declaració 
d’intencions molt important per part de la ciutat 
de Barcelona de cara a ser una ciutat més res-
pectuosa amb el medi ambient.

Per tal d’accelerar el desenvolupament de l’ener-
gia solar FV a Barcelona s’ha optat per les se-
güents estratègies.

• Creació d’una normativa que reguli la obliga-
torietat d’instal·lar sistemes d’energia solar 
FV en edificis de nova construcció, rehabilita-
ció i canvis d’ús integral (Ordenança de Medi 
Ambient de Barcelona). 

• Agilització dels tràmits d’autorització adminis-
trativa per a noves instal·lacions FV. 

• Inversió en instal·lacions solars FV municipals 
per part de l’Ajuntament  i l’Agència de l’Energia 
de Barcelona.

• Gestió centralitzada de l’explotació i manteni-
ment de les instal·lacions solars FV municipals. 

• Promoció pública de la implantació de l’energia 
solar FV mitjançant la divulgació de continguts 
de caràcter didàctic i visites a instal·lacions mu-
nicipals. 

• Promoció de la implantació d’instal·lacions so-
lars FV en edificis municipals existents o en pro-
jecte.

1.3. Justificació econòmica 
de l’ús d’energia solar foto-
voltaica

Els beneficis econòmics de l’energia solar FV són:
•    Creació d’ocupació.
• Desenvolupament d’un teixit empresarial espe-

cialitzat a Barcelona i el seu entorn.
• Estalvi en costos de consum elèctric i de l’im-

pacte de les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle.

• Benefici industrial per als titulars, funció de la ren-
dibilitat creixent d’aquest tipus d’instal·lacions:

HSP: Hores de sol pic. Ara la prima està regulada per un número màxim d’hores, en funció de la zona. Aquest estudi s’ha fer 
amb les hores màximes de RDL però cal tenir present que la generació elèctrica pot ser superior a la primada i es pot vendre 
a lliure mercat.

Potència 20 kWn 50 kWn 100kWn

Superfície necessària 400 - 800 m2 800 - 1.500 m2 1.500 - 4.000 m2

Preu claus en mà 60.000 - 80.000 € 150.000 - 180.000 € 280.000 - 350.000 €

Aportació de recursos propis 15.000 - 18.000 € 30.000 - 50.000 € 60.000 - 100.000 €

80% finançat a 10 anys

d’assegurança i manteniment

venda d’electricitat*

(m2 de cobertura lliures d’ombres)

Fig. 1: Quantificació econòmica

 12% 9% 10%

 700 € 1.500 € 2.500 €

 8.000 € 12.000 € 24.000 €

TIR (amb apalancament)

Despeses anuals 

Ingressos anuals:

* Exemple de càlcul: 1.362 hsp x 20 kWp x 0,295 € /kWh = 8.035 €

Hores solars màximes
segons limitació RDL 14/2010

a Barcelona (zona II)

Tarifa de la convocatòria
 02/2011 segons RD 

1578/20081 RD 1565/2010

Potencia PIC: És la dels panells i 
pot ser superior a la potència

nominal (tot i que per simplificar el 
càlcul en aquest cas són idèntiques)
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2.0. Retribució Econòmica

¿Per què la subvenció del kWh solar?
La demanda energètica a Espanya s’incrementa 
constantment i cada vegada més la societat està 
més lligada al consum. És importantíssim fomen-
tar i potenciar l’ús d’energies netes i inesgotables, 
tant per motius mediambientals com per motius 
econòmics. Per a fomentar i potenciar l’ús de no-
ves tecnologies existeixen diferents recursos en el 
mercat, una possibilitat és mitjançant primes. Mit-
jançant aquest recurs s’aconsegueix impulsar el 
mercat ràpidament de manera que es desenvolupi 
una tecnologia i un coneixement necessari per a la 
seva conservació en futurs. 

Els punts que es desenvolupen a continuació són:
• D’on venim: Condicions prèvies.
• Actualitat: Acció dels governs.
• On volem anar: Resultats.

D’on venim: Condicions prèvies
A partir de la Revolució Industrial,  el desenvolu-
pament tecnològic de les societats occidentals, 
i els conseqüents canvis polítics, econòmics i 
socials, han provocat un augment molt important 
en la demanda energètica, demanda que s’ha 
vist abastida per energies esgotables i contami-
nants.

En aquest escenari energètic, on la majoria de 
l’oferta energètica és pràcticament provinent 
de combustibles fòssils (com són el carbó o el 
petroli), o de combustibles nuclears (com són 
l’urani i el plutoni), hem d’afegir també la impor-
tant problemàtica que comporta la dependència 
energètica d’aquestes fonts d’abastiment poc 
diversificades i en mans de pocs països, que 
controlen el preu de l’energia.

Amb tota aquesta problemàtica es decideix dis-
senyar una nova política en l’oferta energètica 
degut al futur extremadament negatiu que es 
presenta si no es canvia radicalment el model 
actual d’abastiment energètic. La solució con-
sisteix en l’obtenció d’energia provinent de fonts 
netes, inesgotables i amb una diversificació en el 
mix energètic que garanteixi el subministrament i 
la competitivitat.Aspectes legals

2
Evolució de la Producció Interior d’energia i del Grau 

d’Autoabastiment

Fig. 2: Evolució de la producció

Consum d’Energia Primària. Any 2009

Fig. 3: Consum d’energia primària
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regularitzant-lo de forma més acotada i segura, fet 
que proporciona un marc jurídic i un règim eco-
nòmic encara més estable del que ja era abans 
d’aquestes últimes normatives. 

RD 661/2007 de 25 de maig
Aquesta normativa estableix les condicions gene-
rals del règim econòmic sobre el qual es realitzen 
les inversions en energies renovables. Bàsicament 
es tracta de tenir una tarifa de venda de la llum 
garantida per l’Estat durant 15 o 25 anys (segons 
tecnologia). Aquesta tarifa és superior al preu de la 
llum als mercats elèctric i s’estableix al nivell ade-
quat per a que les inversions en energies renova-
bles siguin atractives al capital.

RD 1578/2008 de 26 de setembre
Vista la resposta massiva que es va produir a l’any 
2008 d’inscripció d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
al Regim Especial, el govern decideix acotar millor les 
condicions per accedir al Regim Especial establint un 
Registre de Pre-assignació. Aquest Registre reserva 
unes quotes de potència diferenciats per terreny i per 
coberta, afavorint la implantació sobre les teulades 
dels edificis i naus industrials. També estableix tota 
una documentació a presentar per garantir la viabilitat 
dels projectes Pre-Inscrits. Finalment, aquesta norma-
tiva va ajustar les tarifes, amb una rebaixa del 30%, a 
la situació real del mercat de rebaixa de costos, que 
s’havia produït en els dos anys anteriors.

RD 1565/2010 de 19 de novembre
El govern en aquest RD reajusta les tarifes un 45% 
a instal·lacions sobre terreny, un 25% a instal·lacions 
sobre cobertes grans, i un 5% a instal·lacions petites 
sobre coberta (fins a 20 kW), respecte el 1578/2008. 
La normativa aprofita per acotar petits aspectes en 
la tramitació dels expedients. S’afavoreixen les instal-
lacions sobre petites cobertes amb una tarifa més fa-
vorable, així com amb una simplificació de la documen-
tació a presentar.

RDL 14/2010 de 23 de desembre
Donada la crisi econòmica, el govern fixa un sostre 
màxim de producció de les instal·lacions solars (hores 
màximes de producció). Aquests valors dependran de 
la zona i la tipologia de tecnologia, Espanya es troba 
dividida amb 5 zones diferents de radiació. Barcelo-
na està situada a la zona II amb un límit de 1.362 ho-
res anuals de producció màxima. Aquest límit permet 
vendre amb tarifa pràcticament el 100% de l’energia 
generada pels sistemes fotovoltaics. Per més detalls 
consultar el present real decret llei. 

El canvi de model energètic passa a ser, a nivell geo-
polític, un tema estratègic i prioritari pels països de-
senvolupats. En aquest sentit, es signa el protocol 
de Kyoto i també el llibre blanc de la Unió Europea 
penalitzant aquells països que excedeixen un nivell 
d’emissions determinat. La producció d’electricitat 
amb energies renovables té implícit un gran poten-
cial de desenvolupament tecnològic i un ampli re-
corregut en la reducció dels seus costos d’instal-
lació. En el present, hem de fomentar l’ús d’aquest 
tipus d’energia per a poder abastir les necessitats 
energètiques en el futur.

Actualitat
• Acció dels governs
Per tal de rebaixar en bona part la problemàtica 
existent d’emissió de partícules i altres elements 
contaminants i perjudicials en el moment de ge-
neració d’energia, és requereix l’ús de tecnologies 
noves. Es tracta de tecnologies conegudes i força 
desenvolupades però encara amb moltes possibili-
tats d’implantació a Espanya.
 
Per tal de desenvolupar dia a dia aquestes tecno-
logies netes, els governs pioners primen en l’actu-
alitat l’energia injectada a xarxa provinent de gene-
radors fotovoltaics amb l’objectiu de desenvolupar 
el mercat de les energies renovables, l’obtenció 
de rendibilitats interessants en l’actualitat per part 
dels inversors, provoca que sigui un mercat en ex-
pansió. La implantació creixent d’aquesta tecno-
logia provoca la disminució progressiva del preu 
de cost d’inversió fet que significa estar cada cop 
més a prop de l’objectiu cercat, que no és altre que 
arribar a la paritat en un futur.

En l’actualitat ja s’han fet grans avenços en aquest 
sentit disminuint el preu de cost de 6€/Wp que
costava una instal·lació fotovoltaica al 2007 a 
3€/Wp que costa al 2011.

El preu de la prima per a instal·lacions fotovoltai-
ques ve determinat actualment pel RD 1578/2008 
atès a les modificacions normatives previstes al 
RD 1565/2010 i al RDL 14/2010 on es garanteix 
una prima per kWh injectat a xarxa, durant 25 anys.

Les primes que ha concedit el govern fins ara i 
les que encara hi ha vigents fan de la implantació 
d’energia solar FV una inversió interessant a nivell 
econòmic i financer. 

On volem anar
• Resultats
Un cop s’hagi aconseguit en un futur no llunyà, 
arribar a la paritat i la producció d’energia mit-
jançant exclusivament energies renovables sigui 
una realitat, s’haurà assolit l’objectiu que es per-
segueix mitjançant les subvencions facilitades 
per part de l’Estat provocant retorns interes-
sants en l’actualitat.
 
Llavors, per acabar assolint la finalitat que es co-
menta, únicament es pot dur a terme invertint en 
I+D per quota de mercat, provocant a les empre-
ses distribuïdores poder reduir marges per afron-
tar el creixement de la competència. Les empreses 
instal·ladores, gràcies a l’experiència i al volum, 
redueixen preus. Finalment, amb els anys, amb la 
rebaixa progressiva dels costos s’haurà arribat a la 
paritat, creant un nou model energètic.

2.1. Marc legal

Actualment existeixen diferents RD que regula el 
règim econòmic i tècnic de l’energia FV. El Reial 
Decret que actualment regula les tarifes de preus 
a la que es compra l’energia per part de l’estat 
és el RD 1578/2008. A aquest RD a data d’avui, 
hem d’afegir el RD 1565/2010 i el RDL 14/2010. 
Aquests últims Reials Decrets s’adeqüen al primer 

Fig. 4: Taula resum dels Reials Decrets Fotovoltaics

RÈGIM ESPECIAL

RÈGIM ESPECIAL

REGISTRE DE PREASSIGNACIÓ

TARIFA I CONDICIONS ACTUALS

RD 661/2007
de 25 de maig

RD 1578/2008
de 26 de setembre

RD 1578/2008
de 19 de novembre

RD 1578/2008
de 23 de desembre

• Categories segons tecnologia
• Condicions tarifa regulada

• Per evitar repotenciacions il·legals
• Cinc zones geogràfiques

• Documentació a presentar
• Convocatòries trimestrals i cupos
• Separació Terrenys / Cobertes 
(Grans / Petites)

• Presentació telemàtica
• Contracte subministrament del 25%
• 29c€/kWh coberta fins a 20 kWn
• 20 c€/kWh coberta major de 20 kWn

Nota: El promotor és el responsable de les tasques de 
tramitació administrativa i la legalització serà responsa-
bilitat de l’adjudicatari, què pot delegar en adjudicatari 
d’obres, empresa contractista o qui designi.  

L’any 2008 Espanya va assolir la instal·lació de 
més de 3.000 MW d’energia solar fotovoltaica, 
superant àmpliament l’objectiu de 400 MW es-
tablert al RD 661/2007, i situant-se com a líder 
mundial en aquesta tecnologia. A partir del RD 
1578/2008 la potència màxima instal·lable serà 
de 400 MW anuals garantint un creixement sos-
tenible per a aquesta tecnologia.

Veure descripció detallada de fases de tramitació 
en l’Annex I
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3.0. Condicions tècniques

Com ho plantegem?
Aquest apartat constitueix un resum de les carac-
terístiques tècniques dels elements directament 
relacionats amb la instal·lació FV i d’altres consi-
deracions importants a tenir en compte.  La seva 
utilitat pràctica ve de la necessitat de considerar 
abans de començar la instal·lació solar FV, totes 
les opcions i aplicar les millors mesures possi-
bles en els aspectes constructius de l’edifici de 
manera que resulti molt més atractiu l’ús de cober-
ta per a generar electricitat. Els punts en que es 
desglossa aquest apartat són:

A l’hora de realitzar una planta fotovoltaica s’han de 
tenir en compte diversos aspectes que faran que 
aquesta sigui fàcilment executable. És important rea-
litzar una anàlisi dels temes que es detallen tot seguit 
per comprovar que la planta fotovoltaica es pot exe-
cutar en unes condicions tècniques correctes.

3.0.1. Edifici existent / edifici 
a projectar

Els aspectes a tenir en compte per implementar una 
instal·lació fotovoltaica a un edifici, tant si es tracta 
d’un edifici existent o a projectar, són els següents:

A. Valoració de la coberta
Punt a considerar en el moment de dissenyar una 
instal·lació fotovoltaica. S’ha de definir bé l’espai 
on ubicar el generador fotovoltaic (panells).  

Els punts bàsics a estudiar són: 
• Càrregues màximes sobre la coberta.
• Materials de la coberta (tipologia ancoratge).
• Inclinació / Orientació òptima / Ombres.

Càrregues sobre la coberta: 
En primer lloc s’ha de comprovar la càrrega que 
pot suportar la coberta. Els càlculs dels mòduls 
sobre coberta es realitzen seguint instruccions del 
Codi Tècnic de l’Edificació. Això permet conèixer 
si la coberta és apta o no per a instal·lar un gene-
rador fotovoltaic (mòduls FV). Un valor mig estimat 
de pes propi dels mòduls és de 15-20kg/m² (pa-
nells + estructura). En cobertes on no es pot collar 
directament el mòdul s’ha d’utilitzar algun tipus de 
llast que contraresta la força del vent i que evita 
un desplaçament dels mòduls, el pes dels llastes 
pot oscil·lar tranquil·lament entre 120 i 180kg/m², 
depenent de les condicions d’afectació del vent. 

Condicions de viabilitat

3

Fig. 5: Aspectes a considerar en la construcció de la coberta

Previsions tècniques a tenir en compte previ 
dur a terme una obra

Valoració de coberta: Càrregues, inclinació, orien-
tació, tipologia, ombres...

Solució de disseny mòduls en coberta:
Superposició, orientació i inclinació...

Solució de l’estructura: Materials de l’estructura 
FV i perfils, transmissió de càrregues a coberta, 
muntatge de panells, etc.

Ubicació dels inversors - Requisits d’espai i càrrega.

Proteccions elèctriques

Canalitzacions elèctriques

Armari de comptatge i proteccions

Accés a coberta

Seguretat i salut

Fig. 6: Instal·lació FV en coberta
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B. Solució del disseny en coberta
Cal valorar quina és la millor solució de disseny del 
generador fotovoltaic en funció de les necessitats i 
proposta arquitectònica, dins de les opcions desit-
jades i disponibles. La millor opció serà l’òptim en-
tre arquitectura, producció i inversió possibles. Les 
opcions són augmentar o reduir inclinació i orien-
tar a sud o desviar-ho amb un azimut acceptable. 
Depenent de la solució adoptada es sobreposaran 
mòduls en coberta o bé s’inclinaran. 

Sobreposar: 
En els casos on la inclinació de la coberta tingui  una in-
clinació superior als 5º. Amb aquesta instal·lació s’acon-
seguirà un disseny integrat a la pròpia coberta de l’edifici.
 

Materials de la coberta: 
És important conèixer característiques de materi-
al previ disseny, els materials de que està feta la 
coberta. Diferenciarà força la solució tècnica en 
funció de material de coberta, per exemple si són 
ceràmiques, metàl·liques, o bé panell sandwitch, 
o fibrociments, etc. Cal esmentar que per a cons-
truccions existents, en cobertes de fibrociment 
que portin amiant no es podrà realitzar cap tipus 
de manipulació ni de perforació nova, caldrà retirar 
fibrociment prèviament amb molta cura i dur a ter-
me un protocol d’actuació predefinit. 

Orientació: 
L’orientació òptima del generador fotovoltaic in-
crementa notablement la producció d’energia. Es 
considera que fins a +/-30º de desorientació les 
pèrdues de producció són poc importants. Aques-
tes oscil·len al voltant del 0,25% - 0,30% per cada 
grau de desviació.

Inclinació:
La inclinació òptima provoca un augment notable 
d’energia fotovoltaica produïda. La inclinació òpti-
ma es considera a  30º, però fins a 15º les pèrdues 
de producció d’energia són fàcilment assumibles 
(5-7%) de pèrdues provocades per la inclinació.

Ombres:
Evitar ombres és un condicionant molt important a 
l’hora de dissenyar una instal·lació fotovoltaica. Una 
petita ombra a un panell té un efecte negatiu equiva-
lent a la mitja línia de mòduls (dependrà en part a la 
quantitat de díodes que disposi el mòdul).
 
Per dissenyar la instal·lació s’ha d’evitar l’ombra el pit-
jor dia de l’any (21 de Desembre) durant les  4 hores 
que envolten el migdia solar (10:00h – 14:00h).

Annex 3 / Apartat 3.0.1– Panells fotovoltaics (Tecnologies)

Annex 3 / Apartat 3.0.2 – Inversors/Onduladors
(Tecnologies)

Annex 3 / Apartat 3.0.3 – Estructura de suport (Materials)

Assumint “Pèrdues de producció” entre un  
5-10% s’obté un gran ventall de possibilitats 
d’orientació i inclinació.

Inclinar:
S’adoptarà inclinar el generador fotovoltaic en aquells 
casos on la pendent de la teulada sigui insuficient. 
Amb aquesta mesura augmenta la producció de la 
planta solar fotovoltaica però es tindrà la necessitat 
d’inclinar els panells fotovoltaics.

Inclinar/Orientar:
Aquest cas només es realitzarà quan l’orientació i 
la inclinació sigui molt deficient o es busqui el mà-
xim rendiment. És un cas que requereix una estruc-
tura de suportació amb més material d’estructura 
perquè s’ha d’orientar i inclinar.

Perfileria d’alumini o 
acer galvanitzat

Escaires d’alumini Inoxidable

Ancoratges d’alumini o 
acer galvanitzat

Fig. 10: Tipologia de coberta

 Coberta Tipus 1 Coberta Tipus 2  Coberta Tipus 3

Orientació 5º 40º 40º

Inclinació 15º 5º 15º

Ombres 30% 0% 0%

Sobreposat

Coberta força idònia,
s’han d’evitar les ombres

als panells

Coberta amb males
condicions per obtenir 
una producció elevada

En funció del que es premi
al disseny es poden esco-
llir 2 solucions de disseny

Sobreposar: Integració
Orientar/Inclinar. Prod. elevadaDisseny

Valoració

Orientar i Inclinar

Fig. 7: Instal·lació FV sobreposada

Fig. 8: Instal·lació FV inclinada

Fig. 9: Instal·lació FV inclinada i desorientada respecte sud 

Fig. 11: Criteris constructius 
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Esquema de muntatge (ancoratges):
Existeixen moltes solucions al mercat de perfils i 
peces per muntar estructures però en tots els ca-
sos s’ha de seguir el mateix procés.

    El primer pas en el muntatge de l’estructura és 
la instal·lació dels ancoratges a la coberta. S’ha 
de garantir que la coberta quedarà completa-
ment segellada evitant qualsevol filtració.

• A continuació s’instal·larà l’estructura de suport. 
Aquesta haurà de complir amb les exigències 
tècniques establertes en el projecte i garantir 
la seva resistència al llarg de la vida útil de la 
planta fotovoltaica.

• Finalment es col·locaran els panells fotovoltaics 
fixats directament sobre l’estructura amb un sis-
tema de grapes generalment d’alumini i cargo-
leria inox. En el cas que els panells es muntin 
superposats, aquests s’han de deixar connec-
tats elèctricament en el moment de muntar el 
panell. Si l’estructura està inclinada sobre la 
coberta, les connexions elèctriques es poden 
realitzar a posteriori.

Si es  treballa amb lastres no caldrà perforar co-
berta però els darrers passos són similars.

D. Ubicació dels inversors
Els inversors s’instal·laran, sempre que sigui pos-
sible, el més a prop del camp generador fotovol-
taic i en la direcció de l’evacuació de l’energia. Les 
pèrdues per pas de clavejat és inferior en corrent 
alterna (post inversors) que prèviament (CC). La 
caiguda de tensió admissible segons el RBT serà 
del 2% en el tram de CC i de l’1,5% en el tram de 
CA. Han d’estar en un lloc accessible i ventilat. 

En funció de la potència, i en conseqüència, de 
les dimensions i pes dels inversors, aquests po-
den estar collats a la paret o recolzants sobre el 
terra (o coberta).

En el cas d’inversors que vagin collats a la paret 
i tinguin una IP65 es podran col·locar a l’exterior 
(ex: sota els panells).

C. Solució de l’estructura
És el primer pas a seguir en el procés d’execució 
de qualsevol instal·lació fotovoltaica. 

Mitjançant l’estructura es subjecten els panells 
fotovoltaics a coberta i s’obté la inclinació i ori-
entació òptima. 

Els punts importants a considerar són: 

• Materials 
En tots els casos els materials han d’estar prepa-
rats per poder aguantar l’exposició a l’exterior i  les 
inclemències meteorològiques durant la vida de la 
instal·lació, superior a 25 anys . Uns bons materials 
garanteixen el bon funcionament de la planta.

Per això es recomana utilitzar acer galvanitzat o 
alumini per a tota l’estructura i acer inoxidable per 
a tota la tornilleria.

A l’hora de seleccionar el fabricant és important 
comprovar les garanties que aquest ofereix. 

• Pes
S’ha de tenir en compte el pes de la pròpia estruc-
tura, a més a més dels panells, a l’hora de disse-
nyar una instal·lació sobre la coberta. Com ja s’ha 
mencionat en el punt 1.1, s’ha de realitzar un es-
tudi de càrregues per comprovar si la coberta pot 
suportar la instal·lació. 

És imprescindible escollir materials preparats per 
a ser instal·lats a l’exterior ja que, d’aquesta forma, 
es garanteix una llarga durada de l’estructura.

És imprescindible respectar les indicacions de 
cada fabricant a l’hora d’ubicar l’inversor.

NOTA: El pes és poc important excepte si hi ha llast. 
Aquest és normalment 1/3 part del pes del panell apro-
ximadament.

INSTAL·LACIÓ 
DELS ANCORAT-
GES A LA COBER-
TA  I IMPERMEABI-
LITZACIÓ

INSTAL·LACIÓ DE 
LA PERFILERIA I 
ESCAIRES

COL·LOCACIÓ 
DELS MÒDULS 
FOTOVOLTAICS

Annex 3 / Apartat 3.0.3 – Estructura de suport (Materials)

Annex 3 / Apartat 3.0.2 – Inversors/Onduladors 

Annex 3 / Apartat 3.0.2 – Ubicació dels Onduladors 

Annex 3 / Apartat 3.1.2 – Estructura de suport (Muntatge) 

Annex 3 / Apartat 3.1.2 – Fixació de panells

1

2

3

1

2

3

Fig. 13: Tipologia dels inversors en funció de la ubicació

Característiques

Apte per totes les

tecnologies de 

panells

Petites dimensions 

Menor cost

Característiques

Apte per totes les

tecnologies de panells

Petites dimensions 

Menor cost

Pes i Dimensions

40kg.

60x50x30cm

15kg.

50x30x25cm

Pes i Dimensions

>300kg.

80x100x150cm

40kg.

70x50x30cm

MONOFÀSICS (P<10KW)

Tecnologia

Amb

Transformador

Sense

transformador

TRIFÀSICS (P>10KW)

Tecnologia

Amb

Transformador

Sense

transformador

SMA7000HV de 6,65kW
468x613x242mm - 65kg

Fig. 12: Inversors SMA
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G. Armari de comptadors
L’armari de comptadors, com ja diu el seu nom, és 
on s’ubicarà el comptador de la instal·lació foto-
voltaica. Aquest serà independent a qualsevol altra 
instal·lació elèctrica de l’edifici i registrarà l’energia 
injectada a la xarxa i la consumida que en el cas 
que comporta serà mínima. 

Les dimensions d’aquest armari variaran en funció 
de la potència de la instal·lació i aquestes vénen 
marcades per les normes tècniques particulars 
de la companyia elèctrica – BNTP_FVBT Instal-
lacions fotovoltaiques interconnectades a la xarxa 
de distribució de BT .
 

E. Proteccions elèctriques 
Seguint el REBT s’haurà de protegir la instal-
lació contra possibles defectes de la xarxa 
elèctrica o de la pròpia instal·lació. S’haurà de 
disposar de caixes on ubicar aquests elements 
amb un grau de protecció IP en funció d’on es 
col·loquen. Tant la caixa de proteccions de CC 
i la caixa de proteccions de CA es recomana 
col·locar-la a prop de l’inversor. D’aquesta mane-
ra s’aconsegueix tenir un control absolut de tota 
la planta des d’un sol punt.

Es diferenciaran dos trams a protegir:

F. Canalitzacions elèctriques
Hauran de complir totes les especificacions que 
marca el REBT. Com a fets destacables cal menci-
onar la importància de protegir tot element elèctric 
instal·lat de l’acció directa del sol. D’aquesta forma 
s’aconsegueix allargar la vida útil dels components 
de la instal·lació (Caixes, cables, connectors, in-
versors, etc...). A part, s’ha de tenir en compte de 
fer una previsió de pas de cablejat per una futura 
ampliació o tasques de manteniment i reparació.

Els armaris de mesura poden ser, mentre com-
pleixin amb les mesures i condicions tècniques 
marcades per la companyia, mòduls prefabricats 
o d’obra civil. S’especifiquen característiques tèc-
niques específiques d’aquest i de la resta d’ele-
ments esmentats en aquests punts en Annex III. 

H. Interconnexió amb la xarxa elèctrica
Per poder evacuar l’energia produïda s’haurà de 
connectar la planta fotovoltaica a la xarxa elèctrica. 
En funció de la ubicació de la planta (polígon, ciu-
tat, zona rural,...) la interconnexió variarà.
 
El tipus d’interconnexió la marca la companyia elèctrica
i s’ha de seguir totes les especificacions d’aquesta.
Els tipus d’evacuacions més habituals són:

Escomesa subterrània (normalment a polígons i 
ciutats on el cablejat de companyia passa enterrat).

Escomesa aèria (normalment a polígons i ciutats 
on el cablejat passa trenat i grapat en façana).

Evacuació a traves d’un transformador (normalment 
en zones rurals o instal·lacions d’elevada potència).

I. Altres
Accés a coberta
Durant la realització de la instal·lació s’haurà de 
disposar d’un accés a coberta ja sigui mitjançant 
un accés existent o un equip d’elevació (platafor-
ma, camió cistella, etc...).

Un cop finalitzada l’obra és obligatori garantir un 
accés a coberta de forma permanent donat que es 
tracta d’una central productora d’energia elèctrica. 

Tots els accessos han de poder garantir un accés 
correcte i segur per a qualsevol treballador.

Aixetes en coberta 
És recomanable deixar pre-instal·lat un sistema per 
poder dur aigua a la coberta. D’aquesta forma es 
podrà realitzar la neteja dels panells més fàcilment. 
El fet de tenir el generador fotovoltaic lliure de pols 
i altres elements que puguin embrutar el panell pot 
arribar a augmentar fins a un 5% la producció de la 
planta fotovoltaica.

Fig. 14: Proteccions tram corrent continu i corrent altern

Fig. 15: Canalitzacions elèctriques

Annex 3 / Apartat 3.1.3 – Instal·lació elèctrica 

Annex 3 / Apartat 3.1.3 – Instal·lació elèctrica 

NOTA: Els equips de mesura hauran de ser bidireccionals.

L’armari de comptadors ha de ser sempre acces-
sible per un tècnic de la companyia elèctrica. 

La interconnexió amb la xarxa elèctrica és marca-
da per la pròpia companyia elèctrica.

És obligatori deixar un accés a coberta de forma 
permanent. 

Annex 3 / Apartat 3.1.4 – Armari de comptadors (Ubicació) 

Annex 3 / Apartat 3.1.5 – Obra civil 

Annex 3 / Apartat 3.1.7 – Accés a coberta

Annex 3 / Apartat 3.1.4 – Armari de comptadors (Execució) 

Annex 3 / Apartat 3.1.6 – Interconnexió amb la distribuï-
dora elèctrica 

Part CC

Part CA

Proteccions

Fusibles CC

Proteccions contra sobretensions

Fusibles CA

Proteccions contra sobretensions

Interruptors magnetotèmics

Interruptors diferencials

Ubicació

Exterior

Interior

Soterrada

Recomanació

Canal plàstica per a exteriors o canal metàl·lica.

Tub PVC per a exteriors.

Canal plàstica o metàl·lica.

Rejiband.

Tub PVC.

Tub PE corrugat doble capa

Fig. 16: Escales d’accés a coberta
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3.1. Condicions econòmiques

Com ho paguem?
Una de les primeres preguntes que es formula 
quan neix la intenció d’aprofitar un espai fins ara no 
utilitzat per extreure’n benefici realitzant una instal-
lació solar fotovoltaica és, “com paguem el sistema 
fotovoltaic?” En aquest document s’ofereix dife-
rents opcions per pagar la instal·lació, en cada cas 
s’elegirà entre les exposades a continuació quina 
és la forma de pagament que més s’adequa a les 
necessitats.
 
Inversió pròpia:
• Amb recursos propis de l’Ajuntament
• Leasing o Crèdit Bancari
• Arrendament financer/renting

Inversió externa:
• Lloguer de la coberta a promotor de la instal-

lació solar FV
• Promoció i venda de parcs multiparticipatius

Inversió pròpia:

Recursos propis de l’Ajuntament:
En aquest tipus d’inversió, l’Ajuntament paga la 
instal·lació en el moment de dur-la a terme aportant 
el 100% del cost de la instal·lació. L’Ajuntament 
té diverses opcions per obtenir la totalitat del cost 
d’inversió.
 
• Pressupostos municipals: Aquesta font de fi-

nançament pot ser utilitzada per part dels ajun-
taments que tinguin sensibilitat amb el Medi 
Ambient i alhora es veuen amb impossibilitat 
d’acollir-se a altres subvencions estatals o eu-
ropees per aquest tipus d’instal·lacions. Pot 
ser interessant finançar alguna instal·lació solar 
fotovoltaica a càrrec dels pressupostos muni-
cipals si aquesta instal·lació representa un pro-

jecte emblemàtic i exemplificatiu en la difusió 
de les energies renovables. 

• FEOSL (Fons Estatal per l’Ocupació i Sosteni-
bilitat Local): El govern central facilita als ajun-
taments aquest tipus de finançament a aque-
lles inversions destinades a favor de les noves 
tecnologies i en benefici del Medi Ambient. Per 
tant, a l’Ajuntament que se li hagi atorgat finan-
çament provinent del FEOSL, disposarà del 
100% de finançament del cost de la instal·lació.

Altres línies de subvenció: Periòdicament, les ad-
ministracions públiques faciliten línies de subven-
ció per la implantació de sistemes d’energia solar 
fotovoltaica. Entre els organismes que han impul-
sat aquestes subvencions ens els últims anys cal-
dria destacar, a mode d’exemple, les següents:
• ICAEN - Institut Català de l’Energia (Genera-

litat de Catalunya): Subvencions parcials per 
implantació de sistemes d’energies renovables.

• PUOSC - Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (Generalitat de Catalunya):  Subvenció 
del 100% dels projectes per a municipis petits 
i mitjans.

• FEDER – Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (Unió Europea): Subvenció a projec-
tes que permetin el desenvolupament de les 
regions menys desenvolupades d’Europa.

Leasing o crèdit bancari:
Aquest tipus de finançament pot ser utilitzat per 
ajuntaments i/o inversors particulars, aquest finan-
çament requereix una aportació inicial mínima i la 
resta serà finançada pel Banc o Entitat Financera. 

Per a realitzar aquesta neteja no és recomanable uti-
litzar cap tipus de producte químic ni cap estri que 
pugui ratllar el vidre ja que aquest podria malmetre el 
panell i, en conseqüència, la seva producció.

J. Seguretat i salut
Al treballar en alçada és extremadament important 
seguir les mesures de seguretat i salut establer-
tes en el PSS. Es diferenciaran entre mesures col-
lectives i mesures individuals.

Un cop acabada l’obra s’han de deixar els elements 
de seguretat necessaris per a poder treballar a la 
coberta sense cap risc, ja sigui per a realitzar una 
neteja, una reparació o un manteniment.

Annex 3 / Apartat 3.1.8 – Elements de seguretat i salut 

Actualment es disposa d’un edifici de caràc-
ter municipal a Barcelona, l’edifici del Centre   
Social del Raval, que ha dut a terme aquesta 
previsió per a una futura instal·lació de FV 
en coberta, entorn l’any 2008 i aprofitant la 
remodelació de tot l’edifici va deixar prepara-
da la coberta, inclús amb els encoratges, de 
manera que en el futur no calgués perforar 
coberta, un dels punts més reticents i pro-
blemàtics.

També es va aprofitar per: 
• Obrir pas suficient per cablejat provinent 

de coberta i fins a escomesa (safata). 
• Habilitar espais per a maquinària relacio-

nada, tant en continua com en alterna.
• Instal·lar proteccions en coberta i facilitar 

accessos.

Gràcies a les mesures adoptades anteri-
orment, en l’actualitat s’està duent a terme 
el projecte executiu. Al disposar d’aquesta 
pre-instal·lació resulta fàcil i ràpid instal·lar 
plaques solars FV. ÉS TÈCNICAMENT VIA-
BLE i implica un estalvi en el temps d’execu-
ció i un estalvi econòmic. 

• Un estalvi de dues setmanes d’execució 
d’obra dos operaris suposa un estalvi en mà 
d’obra de 3.000€.  

CAS PRÀCTIC

Utilitzant finançament convencional tipus Leasing 
provoquem que ens augmenti la rendibilitat de la 
instal·lació respecte si es fa la inversió inicial amb 
fons propis.

Seguretat i Salut

Equips de protecció 
col·lectiva

Equips de protecció 
individual

Elements de SiS

Tanca perimetral

Xarxa sota coberta

Línia de vida

Punt d’ancoratge

...

Arnés de seguretat

Cable retràctil o corda de seguretat

Casc, guants, ulleres de protecció.

...

Fig. 17: Neteja de mòduls en coberta 
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Actualment existeix a la província de Barcelona un 
projecte conjunt de la Diputació, el Banc Europeu 
d’Inversions (BEI) i diferents entitats financeres 
(bàsicament La Caixa de Pensions i Catalunya Cai-
xa) per promoure les instal·lacions solars fotovol-
taiques a les cobertes municipals en la modalitat 
de lloguer. Aquest projecte anomenat ELENA faci-
lita finançament provinent del BEI als adjudicataris 
de les licitacions i per tant promotors de les instal-
lacions fotovoltaiques.  

Promoció i venda de parcs multiparticipatius
Aquesta via de finançament consisteix en:
Un cop s’obté acord amb un propietari d’una cober-
ta, per dur a terme una instal·lació solar fotovoltaica 
en aquesta, s’oferirà a partícips, aquests normalment 
seran ciutadans amb ganes d’invertir en energies ne-
tes i de futur però que no disposen de coberta per a 
dur a terme aquest tipus d’instal·lacions. Als partícips 
se’ls oferirà la possibilitat d’invertir en la quantitat de 
potència que desitgin, en funció de la quantitat d’in-
versió que vulguin realitzar. 

La instal·lació solar fotovoltaica serà pagada a 
l’empresa instal·ladora en la seva totalitat pel Banc 
o Caixa, per a que l’entitat financera faci aquest 
pagament, l’Ajuntament o inversor particular haurà 
facilitat una part del cost total de la instal·lació (20-
30% d’aportació inicial) a l’entitat financera. 

Un cop s’hagi connectat el sistema fotovoltaic 
generarà uns beneficis i aquests, seran entregats 
pràcticament en la seva totalitat a l’entitat finance-
ra fins que s’hagi retornat el préstec, aquest prés-
tec s’acostuma a retornar amb uns 10-12 anys.
 
El sistema fotovoltaic generarà uns beneficis amb 
un 10% de TIR anual aproximadament respecte 
l’aportació inicial de l’inversor.

Arrendament financer/rènting:
L’arrendament financer consisteix en dur a terme 
l’execució de la instal·lació solar fotovoltaica, en-
carregant el seu finançament i gestió (manteni-
ment, assegurança,...) a una entitat financera que 
subministrarà tots aquests serveis en una única 
quota mensual. Un cop la instal·lació solar fotovol-
taica es trobi connectada a xarxa, produirà un be-
nefici que, part d’aquest anirà destinat a pagar la 
quota de rènting (quantitat pactada inicialment) i, 
la resta seran beneficis nets per l’Ajuntament.

A diferència del leasing els terminis de retorn són 
més llargs degut a la inclusió de les despeses de 
gestió en les quotes del rènting. Es pot agafar un 
termini de finançament de 15 anys com a punt de 
referència.

Inversió externa:

Lloguer de la coberta a promotor de la instal·lació 
solar FV.
Aquesta opció d’implantació consisteix en fer ús 
d’una coberta per a instal·lar-hi el sistema fotovol-
taic. Per tal de poder fer ús d’aquesta coberta, el 
propietari, serà remunerat mitjançant:  
• Aportació inicial.
• Cànon anual durant els anys que duri el con-

tracte. Pot ser fix, o bé variable (en funció de la 
producció).

Aquesta modalitat satisfà dos tipus d’agents diferents:
• Propietari de la coberta: Rep una bonificació 
monetària abans d’executar el sistema fotovoltaic 
i a més obtindrà una bonificació monetària anual 
per utilitzar un espai que no en treu cap rendiment.
 

•  Promotor adjudicatari: Vol obtenir una alta ren-
dibilitat dels diners que disposa, i pot fer-ho ja que 
instal·lant el sistema fotovoltaic en una coberta, 
que pot utilitzar mentre estigui vigent la duració del 
contracte en lloguer, obtindrà la rendibilitat desitja-
da mitjançant els beneficis provinents del Sol.

Aquest és un tipus de finançament molt segur 
per al promotor ja que no es necessita cap apor-
tació inicial de diners per part d’aquest.

A part dels fons i productes bancaris, 
existeixen ajudes financeres que es po-
den sol·licitar en el cas de realitzar una 
instal·lació solar fotovoltaica finançada 
mitjançant crèdit, leasing o rènting. El 
finançament a través d’aquests fons es-
pecials normalment es pot sol·licitar a les 
mateixes entitats financeres.
 
• Fons ICF (Institut Català de Finances)
• Fons ICO (Instituto de Credito Oficial) 
• Fons BEI (Banc Europeu d’Inversions)

Aquestes entitats faciliten crèdit amb 
unes condicions (tipus d’interès, comissió 
d’obertura, facilitat d’accés al crèdit,...) 
més avantatjoses de les que trobarem al 
mercat.

Propietari Coberta €

Inversor

Propietari 
Coberta

Benefici

€
€

€

Municipi M

Adjudicació

Empresa
energètica Y

DIBA

Licitació 
CONCURS

Empresa energètica A

Empresa energètica B

Empresa energètica X

CAIXES€

Model DIBA de 
contracte

de cessió d’ús de 
domini públic per 
instal·lar plaques 
FV a canvi d’un 

cànon

Fig. 18: Projecte ELENA

Utilitzant finançament convencional tipus Leasing 
provoquem que ens augmenti la rendibilitat de la 
instal·lació respecte si es fa la inversió inicial amb 
fons propis, això provoca que sigui la forma més 
comú de pagament dels inversors en energies 
renovables.
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Per a poder tenir un control absolut sobre la planta 
sense la necessitat d’estar in situ, és imprescindi-
ble instal·lar un sistema de monitorització per veure 
l’estat de la planta a distancia. Per aixó s’instal·larà 
un sistema de transmissió de dades connectat al 
sistema Ethernet del edifici. 
  
D’aquesta forma, en cas que hi hagi una fallada, es 
pot reaccionar de forma ràpida i procedir a reparar-
ho en el menor temps possible.

Sistema antirobatori. Es pot tenir en compte la 
instal·lació d’un sistema antirobatori. Existeixen 
varis dispositius per protegir la planta descrits en 
l’annex 3. Actualment amb la baixada de cost de 
les plaques solars tèrmiques el robatori de mòduls 
ha descendit de manera considerable respecte ín-
dex o nivell anteriors (2008). 

3.2.2. Facturació mensual

Prèviament a l’alta de la instal·lació fotovoltaica 
caldrà dur a terme un contracte de compra-venda 
d’electricitat amb la comercialitzadora que farà de 
representant.

Un cop donada d’alta la instal·lació i aquesta esti-
gui en funcionament, mensualment, i prenent com 
a dada el tancament que fa el comptador el dia 1 
de cada mes a les 00:00h, es redactarà una factu-
ra que s’enviarà a la distribuïdora elèctrica que es 
tingui contractada amb les dades d’energia entre-
gada i energia consumida.

3.2.3. Empresa explotadora

SIRESA, des de l’1 de gener de 2009, s’encarre-
ga de la gestió integral de 44 instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a xarxa en edificis de 
titularitat municipal (biblioteques, centres cívics, 
escoles bressol i altres centres educatius), segons 
el conveni subscrit amb l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Agència d’Energia de Barcelona. El parc fotovol-
taic gestionat compren un total de 867 kWn amb 
l’objectiu de coordinar les accions, contractacions, 
treballs i actuacions necessàries per al normal fun-
cionament de les instal·lacions amb els màxims 
possibles de producció elèctrica d’acord a les ca-
racterístiques tècniques de les mateixes.
 
Entre el ventall d’instal·lacions gestionades per SI-
RESA es troba un dels emblemes del front marítim 
de la ciutat, construït per l’esdeveniment del Fòrum 
de les Cultures que es va realitzar l’any 2004, la 
Pèrgola Fotovoltaica del FÒRUM. Amb una potèn-
cia nominal de 375 kWn es va convertir en un dels 
projectes pioners d’Europa per testar una tecno-
logia que començava a ser incipient i atractiva per 
les possibilitats d’aquesta en el nostre territori.

El potencial de les instal·lacions gestionades pot 
satisfer el consum de 332 famílies catalanes (El 
consum mitjà d’electricitat d’un habitatge a Catalu-
nya és de 3.370 kWh/any - 2,7 persones, Potència 
Contractada 4 kW) i un estalvi de 257 tones de 
CO2 a l’aire (El mix elèctric català - any 2006 - és 
de 0,23 kg CO2/kWh).

SIRESA/TERSA
Avda. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del Besòs
Tel.: +34 93 462 78 70
Fax: +34 93 462 78 73

3.2. Condicions d’explotació

Com ho mantenim?

3.2.1. Manteniment/monitorització

Per a un bon funcionament de la planta és neces-
sari dur a terme el manteniment d’aquesta. Es dife-
rencia entre el manteniment preventiu i el manteni-
ment correctiu.

• Manteniment preventiu: De forma anual, es re-
visarà la totalitat de la instal·lació. El que es pretén 
amb aquesta revisió és poder corregir petits de-
fectes, si n’hi ha, abans de que es transformin en 
problemes greus. 

Caldrà destacar en el manteniment preventiu la 
comprovació de l’estat de:

• Inversors.
• Proteccions elèctriques.
• Mòduls fotovoltaics.
• Estructura.
• Cablejat i canalitzacions.
• Mesures de seguretat.
• Zona inversors i coberta.
• Armari de comptadors.
• Sistema de monitorització.
• Obra civil.

Aquest manteniment pot incloure en alguns casos 
la neteja dels panells. La freqüència en que és con-
venient netejar la planta dependrà de la inclinació, 
la ubicació i altres factors meteorològics.

• Manteniment correctiu: En el cas de que un ele-
ment de la planta falli, ja sigui l’inversor, panells, 
material elèctric, ...

Fig. 19: Comprovació de l’estat de les proteccions elèctriques

Fig. 20: Comprovació de l’estat dels panells

Fig. 21: Comprovació de l’estat dels inversors

Fig. 22: Seguiment producció monitorització

És important dur un correcte manteniment, ja 
que d’aquesta forma es garanteix el bon funcio-
nament de la planta i de la seva vida útil.

Annex 3 / Apartat 3.2.1 – Telemonitorització 

Annex 3 / Apartat 3.3 – Facturació 

Annex V – Documentació conveni amb empresa
explotadora

Annex 3 / Apartat 3.4 – Sistema antirobatori 
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1. Estudi de Viabilitat
2. Companyia Elèctrica
3. Permís de l’Ajuntament
 

5. Aut. Administrativa.
6. Aval.
7. Inscripció Prima.
8. Resolució

El present annex facilita una visió dinàmica i ex-
haustiva dels diferents passos a seguir per a la 
tramitació i legalització d’una instal·lació solar fo-
tovoltaica. A la pàgina següent es presenten les 
planificacions globals a tenir en compte.
 
L’explicació del procés de tramitació s’ha diferen-
ciat en dues tipologies d’instal·lació, les instal-
lacions de tipus I.1 (Cobertes de fins a 20 kW) 
e instal·lacions de tipus I.2 (Cobertes superiors 
a 20 kW). Les instal·lacions de menys de 20kW 
gaudeixen de una simplificació administrativa pel 
que respecta a la legalització com a productors de 
règim especial. 

En aquest annex s’exposa tant una visió general de 
les tramitacions com una explicació de cadascun 
dels passos. Els passos son els següents: 

ANNEX I
Aspectes legals: pas a pas

OBRAVIABILITAT

LEGALITZACIÓTARIFICACIÓ

NOTA: En aquesta guia s’ha planificat l’obra i la obtenció de permisos de forma paral·lela. En el cas que es vulgui obtenir primer 
tots els permisos i després fer l’obra i la posterior legalització, l’apartat  4 (Obra) quedaria situat cronològicament després del 
8 (Assignació de Prima) i abans del 9 (Legalització).

4. Obra

9. Legalització.

1. ANNEX I: ASPECTES LEGALS: PAS A PAS 
1.0. Estudi de viabilitat 
1.1. Punt de connexió amb companyia elèctrica
1.2. Informe del tècnic municipal
i permisos municipals 
1.3. Execució de l’obra 
1.4. Autorització administrativa 
1.5. Aval 
1.6. Inscripció a prima 
1.7. Resolució de la convocatòria
i assignació de tarifa 
1.8. Legalització de la instal·lació 
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32
34
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Agència d’Energia de Barcelona 

(*) Límit per iscripció a convocatòries: 31 de Generer, 30 d’Abril, 31 de Juliol, 31 d’Octubre
(**) L’obtenció de la llicència d’obres en instal.lacions <20 KW no es necessària per l’obtenció de la prima. Si que es 
requereix per realitzar l’obra de la mateixa.

(*) Límit per iscripció a convocatòries: 31 de Generer, 30 d’Abril, 31 de Juliol, 31 d’Octubre
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Tan aviat es decideix dur a terme una instal·lació fo-
tovoltaica a la coberta d’un edifici, aquesta coberta 
serà visitada per personal especialitzat.
 
L’enginyer o personal que visiti la coberta realitzarà 
un estudi tècnic que permetrà conèixer diferents 
opcions i saber quina és la potència instal·lable 
òptima, aquesta potència vindrà condicionada en 
funció de, quina és la superfície disponible, la in-
clinació, l’orientació i possibles ombres existents 
en la coberta.

L’estudi tècnic contindrà els següents punts:
• Quantitat de panells a instal·lar en la coberta.
• Tipus i característiques dels panells i inversors.
• Potència pic (la dels panells) de la instal·lació 

fotovoltaica.
• Potència del/s inversor/s.
• Inclinació i orientació dels panells fotovoltaics.
• Producció elèctrica estimada. 

Exemple d’un estudi tècnic, on s’han evitat les om-
bres projectades per el parapeto.

En la realització de l’estudi tècnic, s’estudien di-
ferents factors que influeixen directament a la de-
cisió de com es realitzarà la instal·lació i que tot 
seguit es troben detallats.

Variables que condicionen la instal·lació de més 
o menys potència/producció en una coberta

• Inclinació i orientació: En funció de quina és 
la inclinació i orientació que es vulgui donar a la 
instal·lació fotovoltaica en resultarà més o menys 
potència per a una mateixa coberta. Partint que les 
condicions ideals d’una coberta són:

• Inclinació: 30º.
• Orientació: 0º.

S’estudia si es realitza una instal·lació sobreposa-
da o inclinada.

- Instal·lació sobreposada
• Avantatges: Més capacitat de kWp en la 
coberta. 

Fig. 23: Plànols d’un estudi tècnic

• Inconvenients: La coberta ha d’aproximar-se 
als valors d’idoneïtat anteriorment esmentats.
 - Instal·lació inclinada
• Avantatges: Més adaptabilitat a la majo-
ria de les cobertes, ja que, en el cas que la 
coberta es trobés desorientada es pot reo-
rientar perfectament a Sud.
• Inconvenients: Menys capacitat de kWp 
en la coberta degut a la separació que hi ha 
d’haver entre files.

• Zona on es troba la instal·lació: L’Estat Espa-
nyol es troba dividit amb 5 zones solars. Cada zona 
disposa d’unes hores solars equivalents màximes 
les quals, en el cas de ser superades, aquella ener-
gia que superés el seu màxim establert seria re-
munerada al propietari de la instal·lació a preu de 
mercat, i no a tarifa regulada.

En aquest sentit, donat el cas es pot augmentar 
una mica la potència dels inversors per donar o no 
cabuda a aquesta producció extra. S’haurà de va-
lorar l’òptim tècnic i d’eficiència per sobre de l’eco-
nòmic a l’hora de dimensionar la relació de kWp i 
kWn de cada instal·lació.

• Consum existent a la pròpia nau: La instal·lació 
solar fotovoltaica condicionarà la potència de sub-
ministrament contractada ja que aquesta haurà de 
ser, com a mínim, el 25% de la potència fotovoltaica 
instal·lada a coberta. S’adjunta una petita taula per 
exemplificar el funcionament d’aquesta regla d’obli-
gat compliment segons RD 1565/2010. Aquesta 
potència mínima de subministrament contractada ha 
de tenir un període de duració de 25 anys.

Fig. 24: Zones horàries. Segons RD 14/2010

Fig. 25: Hores equivalents per zones horàries i tecnologia 14/2010

Fig. 26: Potència màxima a contractar

Tecnología 
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LEGALITZACIÓTARIFICACIÓOBRAVIABILITAT
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• Ombres: És molt important que cap zona de la 
instal·lació es vegi afectada per ombres com així 
també, en instal·lacions inclinades, cap dels pa-
nells de la fila precedent faci ombra a cap dels pa-
nells de la fila posterior. 

Panells-inversor/s, configuració entre ells 

Una vegada escollit el model de captador o mòdul 
FV cal determinar o ajustar la configuració del camp 
(mòduls) per arribar a la tensió e intensitat en que es 
treballa en ple rendiment com a conjunt. 

Cada inversor admet uns voltatges i intensitats d’en-
trada que s’han de complir per a que l’inversor tre-
balli correctament. La configuració de panells amb 
inversor/s ha de respectar uns valors d’entrada.

En funció del numero de panells d’entrada que unim 
a cada inversor la instal·lació estarà més o menys 
sobredimensionada.  Per tant, sempre cal buscar la 
configuració òptima. Dependrà, tal com es comenta-
va, del tipus d’inversor i captador. En qualsevol cas 
existeixen múltiples possibilitats en el mercat.

Sobre les dades tècniques també s’ha de realitzar 
un estudi econòmic ja que el seu plantejament pot 
condicionar la decisió final d’instal·lar una potència 
o una altra degut a que la rendibilitat econòmica 
variarà. En aquest sentit es buscarà el rendiment 
òptim entre la màxima producció generada per la 
instal·lació fotovoltaica, el màxim aprofitament de 
la superfície disponible a la coberta i la màxima 
rendibilitat de la inversió realitzada per dur a terme 
la instal·lació. 

Les obres a executar objecte d’aquesta guia seran 
obres dutes a terme per part de l’Ajuntament de Bar-
celona, per tant, la tramitació d’aquest permís no serà 
pròpiament una llicència d’obres sinó que, a Indústria 
se li haurà de fer entrega únicament d’un informe tèc-
nic favorable, dut a terme pels tècnics municipals.

Visita de replanteig i aportació de materials.

Un cop obtinguts els permisos bàsics de connexió 
i de llicència d’obres es procedeix a fer una visita 
de replanteig per definir els detalls de l’execució de 
l’obra i per si hi ha hagut algun canvi sobre el plan-
tejament inicial, que hagi pogut estar motivat per les 
condicions de connexió, per alguna exigència dels 
serveis tècnics municipals o per algun condicionat 
relacionat amb els resultats de l’estudi de càrregues.

Definits els detalls de l’obra i la seva planificació 
detallada, es procedeix a fer la comanda de mate-

rial per a poder dur a terme l’execució de la instal-
lació solar FV. Alguns d’aquests materials poden 
tenir períodes de lliurament de vàries setmanes. 
Molt especialment panells i inversors.

Execució d’obra i acta de finalització d’obra.

L’obra tindrà una duració que variarà en funció dels 
kW a instal·lar. Una vegada finalitzada, tot i que no 
es pugui connectar encara a la xarxa, ni tampoc 
obtindre la legalització definitiva donant d’alta el 
RIPRE, es procedirà a fer l’Acta de Finalització de 
l’Obra i per tant el lliurament de la mateixa. 

1.1.  Punt de connexió amb companyia elèctrica

1.2.  Informe del tècnic municipal i permisos municipals

Per a poder connectar la instal·lació fotovoltaica 
i vendre la producció d’energia, s’haurà de fer la 
sol·licitud de connexió a la companyia elèctrica, un 
cop la resposta a la petició de connexió sigui rebu-
da i favorable per poder connectar, s’haurà de dur 
a terme el pagament a la companyia elèctrica. 

La Sol·licitud de connexió conté els següents
documents:
• Full de sol·licitud
• Acreditació del representant
• Ubicació de la instal·lació
• Esquema unifilar de la instal·lació

1.3. Execució de l’obra 
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A més a més del permís necessari per dur a terme 
l’obra per part de l’Ajuntament, és necessari el per-
mís per part de la Comunitat Autònoma de la qual 
pertanyi la zona en la que s’ha d’executar l’obra, en 
aquest cas Catalunya.

Per a que es faci efectiva l’Autorització Administra-
tiva per part de la Generalitat de Catalunya s’haurà 
de seguir els següents passos per tal de poder fer-
la efectiva:
• Definició de la titularitat
• Sol·licitud a Industria

Definició de la titularitat

S’haurà de definir la titularitat de la instal·lació so-
lar fotovoltaica i reunir la documentació acreditati-
va: Tarja d’Identificació Fiscal, Document Nacional 
d’Identitat de l’apoderat, juntament amb les es-
criptures de constitució i de poders validades amb 
signatura original del Notari, per tal d’identificar el 
representant amb la societat o organisme propie-
tari de la instal·lació solar FV.

Sol·licitud a Industria

S’ha de sol·licitar a la Delegació d’Indústria de la 
Generalitat, l’Autorització Administrativa, docu-
ment que expedeix com a vist-i-plau a la instal-
lació, donat que aquesta és una competència 
pròpia del l’Administració Autonòmica. S’haurà de 
presentar la següent documentació:

• Projecte constructiu (ja estarà fet per la llicèn-
cia d’obres)

• Condicions d’evacuació (servirà la mateixa res-
posta de la companyia elèctrica obtinguda com 
a punt de connexió)

• Estudi de Càrregues
• Documentació identificativa del titular
• Impresos i sol·licituds (consultar annex II)

*Quedaran exempts de tramitar l’Autorització Administra-
tiva les instal·lacions de Tipus I.1, és a dir aquelles de po-
tència inferior o igual a 20 kW.

1.4. Autorització administrativa 

1.5. Aval

Fig. 27: Imatge sol·licitud

L’aval és la garantia que es diposita davant l’Estat per 
reafirmar el compromís d’executar la instal·lació una ve-
gada s’inclogui en el Registre de Preassignació de Tari-
fa, per a la seva posterior inclusió en el Règim Especial.

Aquest aval s’ha de dipositar per poder sol·licitar la 
tarifa regulada o prima al Ministeri d’Indústria, a les 
corresponents convocatòries trimestrals existents, 
i es retornarà quan la instal·lació solar estigui fina-
litzada i connectada.

Es podrà presentar aval en les següents modalitats:
• Aval bancari 
• Dipòsit en efectiu

Per instal·lacions de tipus I.2 (majors de 20 kW)
Es constituirà un aval bancari o dipòsit en efectiu 
el valor del qual ascendirà a 500€ per kilowatt que 
contingui la instal·lació. Un cop constituït, s’haurà 

de dipositar a la Delegació de l’Agència Tributària.
A mode d’exemple:
Per una instal·lació de 60 kWn, es constituirà un 
aval de 30.000€.

Potència nominal 
Instal·lació FV

5 kW

10 kW

20 kW

30 kW

60 kW

100 kW

400 kW

250 €

500 €

1.000 €

15.000 €

30.000 €

50.000 €

200.000 €

Import
AVAL

Fig. 28: Import aval per a determinades potències

Ratio 50€/kW Ratio 500€/kW
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Per tal de rebre la remuneració acordada en el RD 
1578/2008 i adaptada amb el RD 1565/2010, 
s’ha de fer inscripció de la instal·lació solar FV al 
Registre de Preassignació (Prima).

Per tal de ser admesos a prima, s’haurà de fer 
aportació dels següents documents que s’hauran 
obtingut segons els passos anteriorment exposats:
• Punt de Connexió
• Llicència d’obres
• Autorització administrativa
• Justificant del dipòsit de l’aval
• Referència cadastral 
• Notificació d’atorgament a xarxa

Per a que la instal·lació pugui entrar a prima, ha de 
tenir obligatòriament aquests documents correcta-
ment presentats.

Hi ha 4 convocatòries a l’any en les quals existeix 
possibilitat d’entrar o no a prima, aquestes convo-
catòries, dividides en trimestres, tenen cada any en 
les següents dates en mode de referència:
• 31 d’Octubre (1er Trimestre)
• 31 de Gener (2on Trimestre)
• 30 d’Abril (3er Trimestre)
• 31 de Juliol (4rt Trimestre)

Les dades concretes es publiquen a la web del 
ministeri. 

Un cop superada qualsevol de les dates anteriors, 
es publica unes dues setmanes més tard el llistat 
provisional. Aquest llistat mostra quina és la docu-
mentació presentada per cada una de les instal-
lacions, en el cas que en aquest llistat aparegui 
una instal·lació amb tota la documentació presen-
tada s’haurà d’esperar al llistat d’assignació per 
saber si la instal·lació ha entrat a “cupo” i ha obtin-
gut prima i, en el cas que faltés alguna documen-
tació o aquesta no fos degudament presentada hi 
ha un període de 10 dies per fer subsanació del 
document.

Un cop fetes les subsanacions, es farà públic el 
llistat d’assignació de prima. En aquest llistat hi 
apareixerà tres tipologies d’instal·lacions.

• “Inscritos”: A aquestes instal·lacions se’ls hi 
atorgarà la prima. 

   “No Inscritos”: Aquestes són les instal·lacions 
que tenen la documentació correctament pre-
sentada però no han obtingut prima degut a 

que, el “cupo” amb un total de 133 MW de po-
tència per assignar cada trimestre a tot l’Estat, 
s’ha omplert. La inclusió a la convocatòria ani-
rà per les dates dels documents presentats a 
inscripció amb aquelles instal·lacions que hagin 
presentat correctament la documentació.

•  “No admitidos”: Aquestes instal·lacions han de 
subsanar la documentació presentada ja sigui 
aportant el document que manca o havent de 
presentar correctament el document no degu-
dament presentat.

S’obtindrà la resolució de cadascuna de les convo-
catòries en els terminis màxims següents:
• Inscripcions realitzades en el 1r Trimestre:
 Resolució en data màxima 1 de Gener. 
• Inscripcions realitzades en el 2n Trimestre:
 Resolució en data màxima 1 d’Abril. 
• Inscripcions realitzades en el 3r Trimestre:
 Resolució en data màxima 1 de Juliol. 
• Inscripcions realitzades en el 4t Trimestre:
 Resolució en data màxima 1 d’Octubre. 

1.6. Inscripció a prima

NOTA: Es recorda que la potència màxima evacuable 
que apareix en la Notificació d’Atorgament del punt de 
connexió de xarxa ha de ser menor o igual a la suma de 
potències nominals dels inversors . En cas contrari cal 
modificar la Notificació d’Atorgament. 

1.7. Resolució de la convocatòria i assignació de tarifa
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Ja feta l’obra i obtingut el registre de preassignació 
es procedeix a fer les comprovacions pertinents per 
poder garantir que l’execució s’ha realitzat de forma 
correcta. 

Acta de Posada en Marxa.

En primer lloc, a través d’una visita de comprovació 
per part del cap de secció d’energia del departa-
ment d’Indústria, s’expedeix l’ACTA DE POSADA 
EN MARXA que certifica que la instal·lació executa-

da s’adequa al seu projecte executiu i a la normativa 
vigent i funciona correctament.

RIPRE (Registre d’Instal·lacions de Producció en 
Règim Especial)

Amb l’Acta de Posada en Marxa correctament ex-
pedida i signada, es procedeix a la inclusió de la 
instal·lació en el Règim Especial mitjançant la seva 
inscripció en el Registre d’Instal·lacions de Produc-
ció en Règim Especial. Serà aquesta inscripció la 

que reconegui els drets de la instal·lació a produir 
electricitat per ser injectada a la xarxa i a rebre a 
canvi una tarifa regulada durant un període d’explo-
tació que pel cas de l’energia solar fotovoltaica és 
de 25 anys.

Connexió de la instal·lació a la xarxa elèctrica.
La companyia elèctrica, permetrà la connexió de la 
instal·lació sempre i quan es pugui acreditar la an-
terior inscripció en el RIPRE, moment a partir del 
qual iniciarà el seu propi protocol de connexió que 
pot variar depenent de la companyia i de la zona 
geogràfica.

Devolució de l’aval.
Per recuperar i alliberar l’aval dipositat al seu mo-
ment per sol·licitar la tarifa regulada, serà necessà-
ria la presentació del RIPRE, document últim que 
acredita la realització del compromís, sobre el que 
es va dipositar aquesta garantia econòmica que su-
posa l’aval.

1.8. Legalització de la instal·lació

Tramitació de duració variable: 

Temps d’obtenció de prima (pre-registre) en 
funció data d’entrega documentació i quan-
titat de instal·lacions a legalitzar (sol·licituds). 
La documentació requerida depèn de l’em-
presa Distribuïdora i de l’Administració. 

Es recomana:
1. Exigir en plec de condicions tècniques 

(PCT) l’inici de tràmits de registre a partir 
de la data d’adjudicació de l’obra

2.  Contactar l’empresa explotadora des de la 
elaboració de PCT i en fase de tramitació. 

PUNTS CRÍTICS EN LA TRAMITACIÓ 
D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NOTA: Començar tan aviat com sigui possible la tramita-
ció - COM A MÀXIM EN DATA ADJUDICACIÓ

Fig. 29: Convocatòries del Registre de Preassignació

Nota: Aquests terminis són els màxims previstos 
actualment en condicions normals.

Es recomana posar de contacte en la sol·licitud d’indústria al 
futur explotador de la instal·lació.
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ANNEX II
Documentació i adreces d’interès 
per la legalització/tramitació

El present annex, pretén complementar la informa-
ció exposada en l’annex I facilitant el conjunt de 
documents a presentar, necessaris per a la legalit-
zació de la instal·lació solar fotovoltaica. A més a 
més, s’adjunta també les adreces on es localitzen 
els documents esmentats.

Els documents a presentar per a dur a terme la 
legalització de la instal.lació són:
• Sol·licitud del Punt de Connexió.
• Llicència d’obres.
• Autorització Administrativa i REPE (Inscripció 

prèvia al Registre d’instal·lacions en règim es-
pecial).

• Aval.

Aquests documents es presenten al Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç per a que la instal·lació 
FV pugui ser inclosa al PREFO (Registre de Pre-
assignació de Retribució per a Instal·lacions Foto-
voltaiques).
• RIPRE. (Inscripció definitiva al Registre d’Instal-

lacions de Producció de Règim Especial)

Aquest document es tramita a la finalització de 
l’obra per la seva legalització.

Tot seguit, s’adjunta els telèfons i adreces web on 
es pot trobar cadascun dels documents que es 
presenten en aquest annex, necessaris per dur a 
terme la tramitació de la instal·lació fotovoltaica.

Telèfon per obtenir la sol·licitud del Punt de Con-
nexió:
• 902 53 41 00

Web on es troben els documents necessaris per 
obtenir l’Autorització Administrativa:
• http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_

DOCS_WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_
ID=2960

Web on es troba el Model d’Aval:
 Si es du a terme mitjançant garantia en metàl·lic:
• http://www.tesoro.es/sp/cajaDepositos/borra-

dor/index.asp

Si es du a terme mitjançant aval bancari:
• http://www.tesoro.es/sp/cajaDepositos/borra-

dor/index.asp

Web on s’han de presentar els documents obtin-
guts anteriorment:
• https://oficinavirtual.mityc.es/Prefo/general/raiz.
aspx

Web on es troba la documentació a presentar per l’ob-
tenció del RIPRE: 
Per instal·lacions de 5 a 20 kW:
• http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_

DOCS_WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_
ID=1033

Per instal·lacions de 20 a 100 kW:
• http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_

DOCS_WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_
ID=2961

Web per visualitzar els tràmits un cop entregada 
tota la documentació:
• http://www.mityc.es/energia/electricidad/Regi-
menEspecial/Paginas/InstalacionesFotovoltaicas.
aspx

NOTA: En les seguens pagines es troben els link dels 
document que es presenten en aquest anex

2. ANNEX II: DOCUMENTACIÓ I ADRECES D’INTERÈS PER LA 
LEGALITZACIÓ/TRAMITACIÓ                                                      

2.0. Sol·licitud punt de connexió                        
2.1. Permís de l’Ajuntament
2.2. Autorització administrativa  
2.3. Aval  
2.4. Ministerio industriaturismo y comercio  
2.5. RIPRE
2.6. Visualització de la tramitació un cop entregada la 
documentació necessària
2.7. Document cessió drets d’explotació 
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Tot seguit, es mostra de forma gràfica un exemple 
tipus per ajudar en la realització d’aquest document.

• Esquema unifilar de la instal·lació

L’esquema unifilar a entregar, mostra com es duran 
a terme les connexions entre els diferents elements 
que participen en la generació d’energia elèctrica.

Un esquema tipus per a una instal·lació de 20 kW 
es el que es troba representat a continuació.

En aquesta sol·licitud l’interessat proposarà a 
companyia un punt de connexió a xarxa on s’eva-
cuarà l’energia generada a la instal·lació. Aquesta 
proposta serà estudiada per la companyia elèctrica 
existent en la zona, responent la viabilitat de con-
nexió en el punt proposat.
 
La sol·licitud de punt de connexió comporta la pre-
sentació de la següent documentació:
• Full de sol·licitud.
• Acreditació del representant.
• Ubicació de la instal·lació.
• Esquema unifilar de la instal·lació.

Degut a que en la seva majoria de casos la com-
panyia distribuïdora d’energia serà Fecsa-Endesa, 
es facilita els passos a seguir amb aquesta com-
panyia. En el cas de que no fos aquesta la com-
panyia distribuïdora, caldria contactar amb la cor-
responent companyia elèctrica i seguir les seves 
indicacions.

El full de sol·licitud de Fecsa-Endesa es pot obtenir 
trucant al 902 53 41 00. 

A continuació, es presenta el full de sol·licitud tipus 
que s’haurà d’omplir i enviar a l’adreça de correu 
electrònic: SAT.NNSS@endesa.es

• Acreditació del representant

En el cas que la instal·lació FV no pertanyés a la 
persona física o jurídica que fa la sol·licitud del 
punt, s’ha de presentar l’acreditació del represen-
tant on es farà constar les dades de l’interessat 
i del representant d’aquest per a obtenir el punt 
sol·licitat.

A continuació, es presenta un model amb les da-
des requerides per presentar l’acreditació.

• Ubicació de la instal·lació

Per tal de fer saber a companyia la ubicació exacta 
de la nau, s’adjuntarà en la documentació de sol-
licitud, un plànol assenyalant gràficament la loca-
lització de la coberta. A més a més, es facilita per 
escrit la ubicació d’aquesta mitjançant les coorde-
nades UTM.

2.0. Sol·licitud punt de connexió

Es recomana que per aquest tràmit el promotor es 
posi en contacte amb l’empresa explotadora TER-
SA (veure detall en el punt 3.3.3) per a realitzar la 
petició a nom definitiu per evitar costosos canvis de 
titularitat de la instal·lació i els permisos.

Fig. 30: Sol·licitud punt de connexió

Fig. 31: Full exemple per acreditar el representant de tramitació

Fig. 32: Il·lustració per ubicar la nau on es durà a terme la instal·lació

Fig. 33: Il·lustració de l’esquema unifilar de la instal·lació elèctrica
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Les obres a executar objecte d’aquesta guia seran 
obres dutes a terme per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, per tant, la tramitació d’aquest permís 
no serà pròpiament una llicència d’obres sinó que, 
a Indústria se li haurà de fer entrega únicament 
d’un informe tècnic favorable, dut a terme pels tèc-
nics municipals.

• Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de 
potència nominal de mes 5 kW fins a 20 kW in-
clòs (Tipus I.1): 

En aquest tipus d’instal·lacions, a Catalunya no cal 
tramitar l’autorització administrativa ni la inclusió 
prèvia al registre d’instal·lacions de règim especial, 
es fa un únic tràmit al acabar l’obra (RIPRE).

• Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de 
potència nominal de més 20 kW fins a 100 kW
(Tipus I.2): 

• Instancia sol·licitud. (RE)  
• Fotocòpies compulsades del DNI i NIF.
• Fotocòpies compulsades de l’Escripturan
    tarial de la societat. 
• Acreditació de la inscripció al registre
    mercantil. 
• Imprès de declaració de dades de l’entitat.  

• Contracte amb el propietari de la coberta. 
• Fitxa d`identificació.  
• Projecte de la instal·lació.  
• Notificació d’atorgament de punt de connexió
    a la xarxa de distribució.  
• Còpies de la documentació a presentar. 

Tot seguit s’adjunten els documents tipus ha pre-
sentar, que es troben en la direcció web facilitada 
a continuació:

http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_DOCS_
WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_ID=2960

1. Instancia sol·licitud. (RE) 
2. Fotocòpies compulsades del DNI i NIF.
3. Fotocòpies compulsades de l’Escriptura notari-

al de la societat. 
4. Acreditació de la inscripció al registre mercantil. 
5. Imprès de declaració de dades de l’entitat.
6. Contracte amb el propietari de la coberta. 
7. Fitxa d`identificació.
8. Projecte de la instal·lació.
9. Notificació d’atorgament de punt de connexió 
     a la xarxa de distribució.

2.1. Permís de l’Ajuntament

2.2. Autorització administrativa

Es recomana que per aquest tràmit el promotor es 
posi en contacte amb l’empresa explotadora TER-
SA (veure detall en el punt 3.3.3) per a realitzar la 
petició a nom definitiu per evitar costosos canvis de 
titularitat de la instal·lació i els permisos.

1.

5.

Fig. 34: Instancia sol·licitud. (RE) 

Fig. 35: Imprès de declaració de dades de l’entitat

http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_11592815_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_10960786_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_56542081_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_30617668_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_14128136_1.doc
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2.3. Aval

Per dur a terme el dipòsit d’aval, hi ha dos formes 
de fer-ho:
• Garantia en metàl·lic. 
• Aval bancari.

Garantia en metàl·lic
Per dur a terme el dipòsit en aquesta modalitat, 
haurem de presentar:
• DNI o NIF (en funció de si la persona és física o 

jurídica). 
• “Modelo 060”.  
• “Modelo designación cuenta bancaria”.  
 Web on es troba el model: 
 http://www.tesoro.es/sp/cajaDepositos/borra-

dor/index.asp

Aval bancari
Per dur a terme el dipòsit en aquesta modalitat, 
haurem de presentar:

• DNI o NIF (en funció de si la persona és física o 
jurídica). 

• Aval que hi ha a la web del Ministeri.  
 Web on es troba el model d’Aval: 
 http://www.tesoro.es/sp/cajaDepositos/borra-

dor/index.asp

Tant una modalitat d’aval, com l’altra, es dipositen 
a la “Caja General de Depósitos de Hacienda”. A 
continuació s’adjunten els documents que es tro-
ben a la Web facilitada.

Aval garantia en metàl·lic  

Es recomana que per aquest tràmit el promotor es 
posi en contacte amb l’empresa explotadora TER-
SA (veure detall en el punt 3.3.3) per a realitzar la 
petició a nom definitiu per evitar costosos canvis de 
titularitat de la instal·lació i els permisos.

Fig. 39: Model 060 

Fig. 40: Model designació compte bancari 

7. 8.

9.

Fig. 36: Fitxa d`identificació

Fig. 37: Projecte de la instal·lació

Fig. 38: Notificació d’atorgament de punt de connexió 
a la xarxa de distribució

http://www.tesoro.es/doc/SP/cajaDepositos/borrador/BORRADOR1.pdf
http://www.tesoro.es/doc/SP/acreedores/Anexo2_version1.pdf
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Document bancari
Model d’Aval que hi ha a la Web del Ministeri.

Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de potèn-
cia nominal de més 20 kW fins a 100 kW (Tipus I.2): 

• Punt connexió.
• Llicència d’obres.
• Autorització administrativa.
• Aval bancari o Garantia en metàl·lic.
• Fitxa Cadastral (web del cadastre).
• Poders de l’enginyeria que tramita l’expedient 
(en el cas que l’apoderat de la instal·lació no 
disposi de certificat digital).

Un cop es tenen tots els documents esmentats en 
funció de la potència de la instal·lació, s’han de 
presentar a l’adreça:
https://oficinavirtual.mityc.es/Prefo/general/raiz.
aspx (Link a peu de pàgina)

A continuació s’explica detalladament els passos 
a seguir per a fer entrega de la documentació re-
querida per a que la instal·lació FV sigui inscrita de 
forma adequada al PREFO.

1. Entrar a la pàgina: https://oficinavirtual.mityc.es/
Prefo/general/raiz.aspx (Link a peu de pàgina)

2. Emplenar formulari i adjuntar documentació. 3. Codis que s’han de guardar per poder entrar a 
l’expedient (en cas d’haver de dur a terme algu-
na modificació o subsanació).

4. Resguard conforme s’ha realitzat la preinscripció.

Fig. 41: Document bancari

Fig. 42: Il·lustració de la pàgina que trobem a l’adreça de l’encapçalament

Fig. 43: Il·lustració del formulari a emplenar

2.4. Ministerio industriaturis-
mo y comercio

Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de 
potència nominal de més 5 kW fins a 20 kW in-
clòs (Tipus I.1): 

• Punt connexió.
• Aval bancari o Garantia en  metàl·lic.
• Fitxa cadastral (web del cadastre).
• Poders de l’enginyeria que tramita l’expedient
   (en el cas que l’apoderat de la instal·lació no
   disposi de certificat digital).

NOTA: Tots els documents han d’estar en nom del mateix 
titular i mateixa adreça.

Fig. 44: Il·lustració de la pàgina en que són facilitats els codis

Fig. 45: Il·lustració de la pàgina on es facilita el resguard

Clica aquest enllaç per obtenir la documentació:
https://oficinavirtual.mityc.es/Prefo/general/raiz.aspx

http://www.tesoro.es/doc/sp/cajadepositos/borrador/aval.pdf
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2.5. RIPRE

Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de 
potència nominal de més de 5 kW fins a 20 kW 
inclòs (tipus I.1): 

Per fer la sol·licitud de la inscripció definitiva de la 
instal·lació al registre d’instal·lacions de producció 
de règim especial cal presentar la següent docu-
mentació. 

• Instància - sol·licitud.  
• DNI i NIF.
• Escriptura notarial de la societat. 
• Contracte amb l’empresa elèctrica. 
• Fitxa d’identificació.  
• Document de posada en servei.  
•   .óisnet axiab ed acirtcèle óical·latsni’d tacfiitreC
• Declaració CE de conformitat.
• Certificat del fabricant dels onduladors. 
• Certificació dels nivells d’aïllament. 
• Contracte de manteniment. 
• Projecte de la instal·lació. 
• Certificat de direcció i acabament d’obra.  
• Designació de representant.
• Acreditació representant com a agent del mercat. 
• Còpies de la documentació a presentar. 
• Informe gestor de la xarxa. 
• Compliment de punts de mesura. 
• Certificat de l’instal·lador.   
• Notificació d’atorgament de punt de connexió a 

la xarxa de distribució.  
• Imprès de declaració de dades de l’entitat. 

La documentació es pot trobar a l’adreça:
http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_DOCS_
WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_ID=1033

Tot seguit, s’adjunta la documentació que es troba 
en la pàgina Web facilitada.

1. Instància-sol·licitud.
2. DNI i NIF.
3. Escriptura notarial de la societat. 
4. Contracte amb l`empresa elèctrica. 
5. Fitxa d`identificació.
6.  Document de posada en servei. 
7. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.
8. Declaració CE de conformitat.
9. Certificat del fabricant dels onduladors. 
10. Certificació dels nivells d’aïllament. 
11. Contracte de manteniment. 
12. Projecte de la instal·lació.
13. Certificat de direcció i acabament d`obra.
14. Designació de representant.
15. Acreditació representant com a agent del mercat.
16. Còpies de la documentació a presentar.
17.  Informe gestor de la xarxa.
18. Compliment de punts de mesura.
19. Certificat de l`instal·lador.
20. Notificació d’atorgament de punt de connexió
      a la xarxa de distribució.
21. Imprès de declaració de dades de l`entitat.

5.1.

Fig. 46: Instància-sol·licitud

Fig. 47: Fitxa d`identificació

http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_15276650_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_10960786_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_12269212_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_58357495_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_56542081_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_17737477_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_16396271_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_30617668_1.doc
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12.

20.

21.

7. 13.

19.

Fig. 48: Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió Fig. 52: Notificació d’atorgament de punt de connexió a la xarxa de distribució

Fig. 49: Projecte de la instal·lació Fig. 53: Imprès de declaració de dades de l`entitat

Fig. 50: Certificat de direcció i acabament d`obra

Fig. 51: Certificat de l`instal·lador
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Instal·lacions fotovoltaiques sobre edificis de 
potència nominal de més de 20 kW fins a 100 
kW (tipus I.2): Nova instal·lació 

• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió  
• Contracte de manteniment.
• Declaració CE de conformitat. 
• Certificat del fabricant dels onduladors. 
• Certificació dels nivells d’aïllament. 
• Certificat de l’instal·lador.  
• Certificat de direcció i acabament d`obra.  
• Compliment de punts de mesura. 
• Instància sol·licitud (RE).  
• Informe gestor de la xarxa.
• Contracte amb l`empresa elèctrica. 
• Acreditació representant com a agent del mercat 
• Designació de representant.
• Còpies de la documentació a presentar.

La documentació es pot trobar a l’adreça:
http://www10.gencat.net/pls/reicm/REQ_DOCS_
WEB.QueryList2?P_TCDG_TCGU_ID=2961

1. Contracte de manteniment. 
2. Declaració CE de conformitat.
3. Certificat del fabricant dels onduladors. 
4. Certificació dels nivells d’aïllament.
5. Certificat d`instal·lació elèctrica de baixa tensió. 
6. Certificat de l`instal·lador.
7. Certificat de direcció i acabament d`obra.
8. Compliment de punts de mesura. 
9. Instància sol·licitud (RE).
10. Informe gestor de la xarxa 
10. Contracte amb l`empresa elèctrica 
11. Acreditació representant com a agent del mercat 
12. Designació de representant 
13. Còpies de la documentació a presentar

6.5.

7.

9.

Fig. 54: Certificat d`instal·lació elèctrica de baixa tensió

Fig. 55: Certificat de l`instal·lador

Fig. 56: Certificat de direcció i acabament d`obra

Fig. 57: Instància sol·licitud (RE)

http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_11592815_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_16396271_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_17737477_1.doc
http://www20.gencat.cat/docs/oge/doc/doc_14128136_1.doc
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2.6. Visualització de la 
tramitació un cop entregada 
la documentació necessària

Per poder visualitzar els resultats i saber si la instal-
lació tramitada es troba en situació de:

Admesa: Documentació presentada
correctament.

Inscrita: Té la prima atorgada de la present convo-
catòria.

No Inscrita: Es troba admesa però no té adjudi-
cada la prima de la present convocatòria degut 
a que es troba fora de “cupo*” i entrarà en la/es 
següent/s convocatòria/es.

La posició de la instal·lació dins de la publicació 
del llistat del PREFO ve determinada pel docu-
ment presentat que tingui la data més recent. En 
el moment que tota la potència disponible sigui 
ocupada, les instal·lacions inscrites en posicions 
posteriors no obtindran prima en aquesta convo-
catòria, per tant formaran part de la llista/es de 
procedent/s convocatòria/es.

Inadmesa: Documentació no presentada
correctament.

S’ha de dur a terme la subsanació de la documen-
tació ja que manca documentació a presentar o 

alguna de la documentació presentada no s’ha 
presentat de forma correcta.

*cupo: Cada convocatòria disposa d’una potència 
màxima a atorgar en tot l’estat espanyol, repartida 
en funció del tipus d’instal·lació que obtenir prima:
• Tipus I.1: 267 MW
• Tipus I.2: 133 MW

La classificació de la instal·lació en Inscrita, no inscri-
ta i no admesa es troba a la Web: 
http://www.mityc.es/energia/electricidad/Regime-
nEspecial/Paginas/InstalacionesFotovoltaicas.aspx

Admesa

Inadmesa

Inscrita

No Inscrita

Punts crítics en la documentació a presentar per 
legalitzar una instal·lació fotovoltaica:
Contracte adhesió.

Veure Annex 5 

2.7. Document cessió drets d’explotació

Acord de Cessió de Drets d’Explotació de la Instal·lació d’Energia Solar 
Fotovoltaica situada al carrer _____ de Barcelona  _______

A Barcelona, a __ de ____ de 20__

D’una banda, el Sr. ______,  qui actua en qualitat de ______ de _______. De l’altra part, el Sr. Miguel Angel Clavero 
Blanquet, qui actua en qualitat de Gerent de TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. (en endavant TERSA) 
amb CIF A-08.800.880, segons acredita mitjançant escriptura atorgada pel Notari Don Marco Antonio Alonso Hevia el 
12 de juliol del 2006, protocol número 3062.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present acord i  fan constar el se-
güents

 ANTEDEDENTS
1. Que en data 28 de novembre de 2008, es va subscriure per part de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència d’Energia 
de Barcelona  i TERSA un conveni de col·laboració per la Cessió dels Drets d’Explotació de les Instal·lacions d’Energia 
Solar Fotovoltaiques municipals (en endavant IESFV).
2. Que d’acord amb la Clàusula 2 de l’esmentat conveni, tant l’Ajuntament de Barcelona com l’Agència d’Energia de 
Barcelona, estan facultats per cedir a TERSA els drets d’explotació de les IESFV municipals.
3. Que una de les esmentades IESFV és situada al carrer _______ de Barcelona, al ______.
4. Que d’acord amb aquests antecedents, les parts subscriuen el present acord amb subjecció als següents

 PACTES
I. Autoritzar a TERSA a efectuar, a nom meu i per la meva compte, davant Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U, si escau, 
les gestions necessàries per la tramitació d’interconnexió de la IESFV a la xarxa de Baixa/Mitja o Alta Tensió.
II. Autoritzar a TERSA a efectuar, a nom meu i per la meva compte, davant el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, si 
escau, la tramitació necessària pel registre de pre-assignació de retribució per a la IESFV. 
III. Autoritzar a TERSA a efectuar, a nom meu i per la meva compte, davant el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
la tramitació de la inclusió al règim especial i autorització administrativa i/o la posada en marxa i inscripció al registre 
RIPRE.
IV. El compromís de ______ a facilitar a TERSA tota la documentació requerida per aquesta per dur a terme els proces-
sos I, II i III, si escauen.
V._______ es compromet a requerir a l’empresa adjudicatària de la instal·lació que s’inclogui en el Plec de Condicions 
Tècniques del projecte executiu un apartat de condicions consensuades amb TERSA destinades a garantir una òptima 
explotació i manteniment de la IESFV. Així mateix, _____es compromet a implicar a Ajuntament de Barcelona, TERSA i  
Agència d’Energia de Barcelona des de la fase d’iniciació del projecte de la IESFV. 
VI. El compromís de _____ a complir els requisits de TERSA que s’inclouen en el Plec de Condicions Tècniques en 
compliment a la Clàusula 1ª de l’esmentat conveni.
VII. El compromís de ______ d’esmenar les possibles desviacions de la instal·lació executada respecte el projecte exe-
cutiu i el Plec de Condicions Tècniques que es detallaran en un informe tècnic de validació de la instal·lació executada 
a elaborar per TERSA.
VIII. És l’objecte d’aquest acord, i amb la seva signatura es formalitza, la Cessió definitiva dels Drets d’Explotació de la 
Instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaica situada al _____ al carrer _____ de Barcelona, a l’obtenció del RIPRE davant el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
IX. Aquest acord es formalitza en el marc del Conveni subscrit en data 28 de novembre de 2008 entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Agència d’Energia de Barcelona i TERSA per la Cessió dels Drets d’Explotació de les Instal·lacions d’Ener-
gia Solar Fotovoltaica Municipals, al qual es sotmet en tots els seus termes.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest acord per duplicat en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Sr.  ____________

Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet
Gerent de Tractament i Selecció de Residus, S.A.
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coberta que es disposi així com les característi-
ques de l’edifici i els requeriments del client. 

•  Execució: En aquesta etapa la planta fotovol-
taica ja està completament definida i restarà 
pendent implementar els punts definits en el 
disseny, és a dir, permisos davant la Companyia 
Elèctrica per la connexió a la xarxa de distribu-
ció, execució d’obra i obtenció de prima i, final-
ment, legalització per donar d’alta la instal·lació 
fotovoltaica com a productora de règim especi-
al davant la Direcció General d’Energia i Mines. 

•  Explotació: Un cop el generador fotovoltaic 
està executat i recollit dins de la productora en 
règim especial es procedirà a l’explotació de la 
planta. En aquest punt s’ha de vetllar pel cor-
recte funcionament,  tant a nivell de producció 
d’energia elèctrica com a nivell de seguretat.

En aquest annex es detallen les tres fases anteriors 
amb profunditat i s’identifiquen les tasques princi-
pals i més importants a dur a terme en cada etapa 
de la instal·lació.

3.0. Disseny de la instal·lació

En aquest punt es descriuen un a un els elements de 
la instal·lació per ordre d’importància e implantació:

Panells fotovoltaics: És l’element més im-
portant de la instal·lació. Aquest és l’encarregat de 
transformar l’energia provinent del sol en energia 
elèctrica en forma de Corrent Con. Existeixen vai-
res tecnologies i fabricants per a realitzar aquesta 
transformació.

Components d’una instal·lació 
fotovoltaica connectada a 
xarxa dins el cicle de vida del 
projecte

A l’hora de realitzar una instal·lació fotovoltaica es 
defineixen tres fases importants dins el cicle de 
vida d’una instal·lació:

•  Disseny: En aquesta etapa es defineixen tots 
els aspectes que configuren el generador foto-
voltaic. El disseny variarà en funció del tipus de 

ANNEX III
Components d’una instal·lació
fotovoltaica connectada a xarxa 
dins el cicle de vida del projecte

DISSENY

EXECUCIÓ

EXPLOTACIÓ

Fig. 58: Panell FV
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Elements de seguretat i salut: A part de 
la instal·lació fotovoltaica pròpiament dita, existiran 
uns elements de seguretat i salut que eliminaran o 
disminuiran els riscs en l’obra. Aquests podran ser 
temporals durant l’obra opermanents per a futurs 
manteniments.

3.0.1. Panells fotovoltaics 

Definida l’orientació e inclinació dels panells cal 
escollir quina tecnologia s’utilitzarà. El panell té 
una funció molt especifica, és l’element de gene-
ració elèctrica  i existeixen varies tecnologies de 
panells a valorar. 
Tot seguit  es fa una breu descripció de la tecno-
logia de mòduls FV més utilitzats. Els panells és 
un dels element més importants de la instal·lació i 
transforma la radiació provinent del Sol en energia 
elèctrica. Els mòduls han de disposar d’una gran 
resistència a la intempèrie i un bon rendiment al 
llarg de la seva vida útil. És molt important que els 
panells siguin de bona qualitat i disposin de bons 
acabats, ja que el rendiment de la instal·lació de-
pendrà, en gran part, de l’estat dels panells. S’ha 
de tenir en compte que la vida útil de la instal·lació 
és superior a 25 anys. 

Inversors/Onduladors: Aquest dispositiu 
transforma l’energia en forma de Corrent Continua 
provinent de les plaques fotovoltaiques en energia 
en forma de Corrent Alterna per a poder evacuar-la 
a la xarxa elèctrica i ser utilitzada per a qualsevol 
consumidor.

Estructura de suport. Materials:
L’estructura de suport serà l’element que subjec-
tarà els panells fotovoltaics a la coberta. Amb l’es-
tructura de suport s’obtindrà la inclinació i orien-
tació desitjada en funció de la producció o de la 
forma de la coberta. Els principals materials són 
acer galvanitzat i alumini.

Armari de comptadors: Previ a evacuar 
l’energia elèctrica a xarxa, aquesta passarà per un 
comptador per poder controlar l’energia produïda 
i consumida i d’aquesta forma emetre, de forma 
mensual, les factures de venda d’electricitat.

Panell de silici monocristal·lí:
Els panells de silici monocristal·lí es caracteritzen 
per ser panells d’elevat rendiment. Generalment  
estan muntats en un marc d’alumini anoditzat que 
els hi dona una excel·lent resistència. L’aspecte de 
les cèl·lules és completament homogeni (diferència 
visual important respecte policristal·lins) i de color 
(a excepció d’algunes marques) gairebé negre.

Panell de silici policristal·lí:
Els panells de silici policristal·lí es caracteritzen per 
ser panells d’elevat rendiment tot i que és lleuge-
rament inferior al monocristal·lí. Generalment, igual 
que els anteriors, estar muntats en un marc d’alu-
mini anoditzat que els hi dona una excel·lent resis-
tència. Les cèl·lules presenten un aspecte vidriós 
que és fàcil d’observar en aquest tipus de panells.

Panells 

Silici convencional

Capa fina o Thin film

Tecnologia

Monocristal·lí Rendiment elevat
Marc d’al·lumini

1

2Rendiment elevat
Marc d’al·lumini

Baix cost
Marc d’alumini

Connexió de pol + 
o - a terra

Baix rendiment

Connexió de pol + 
o - a terra

Baix rendiment

Connexió de pol + 
o - a terra

Baix rendiment

Baix cost
Marc d’alumini

Baix cost
Integració

arquitectònica

12 - 18%

12 - 16%Policristal·lí

Amorf

Eficiència Avantatges Desavantatges

6 - 8%

6 - 10%

6 - 10%

CdTe

CIS

Fig. 63: Taula amb característiques de les diferents tecnologies

Fig. 64: Panell solar FV Fig. 65: Panell solar FV

Panell Sunpower 300Wp
1559x1046x46mm

Panell Mitsubishi 225Wp
1658x994x46mm - 20kg

Tecnologies

Fig. 59: Inversor de FV

Fig. 60: Estructura suport 

Fig. 61: Comptador de FV

Fig. 62: Operaris amb EPIs

EXPORTACIÓEXECUCIÓDISSENY
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Panell de capa fina Amorf
Panells de silici obtinguts amb una tecnologia dife-
rent als cristal·lins. El resultat són panells amb un 
rendiment inferior als cristal·lins però el seu cost 
també és molt més baix. Solen venir muntats sen-
se marc d’alumini i es en la instal·lació que s’utilit-
zen unes peces especials per a aquest sistema. El 
seu aspecte és completament homogeni i de color 
molt fosc.

Panell de capa fina CIS
És un panell amb un rendiment superior a l’amorf 
muntat en un marc completament flexible o rígid (hi 
ha múltiples solucions al mercat). Aquest fet fa que 
la seva instal·lació sigui apta per a gairebé qualse-
vol tipus de coberta. És un excel·lent panell per a 
la integració arquitectònica. El seu cost també és 
inferior als cristal·lins però lleugerament superior al 
amorf capa fina (anterior). És un panell homogeni 
de color fosc.

Panell de capa fina CdTe
És una altre tipus de panells fabricats amb un se-
miconductor anomenat Tel·luri de Cadmi. Oferei-
xen un rendiment lleugerament superior als amorf 
amb un cost molt semblant a aquests.

Fig. 66: Panell solar FV

Fig. 68: Panell solar FV

Fig. 69: Taula amb les característiques de les diferents tecnologies

Fig. 67: Panell solar FV

Panell Kaneka 60Wp
960x990x40mm - 13,7kg

Principals característiques 
Tot seguit es mostra una taula comparativa entre les diferents tecnologies de panells.Panell Flexcell 100Wp

3600x1220x2,3 - 28,1kg

Panell Firstsolar 70Wp
1200x600x40mm - 12kg

Característiques 

Cèl·lula

Caixa de connexions

Mono / Poli

Oblea de silici 
cristal·lí

Vidre

20 - 40V

Mitsubishi
Schüco

Sunpower
Atersa

Solarword
Sanyo
Sharp

Kaneka
Schüco
Sharp

Flexcell
Schüco

First Solar

60 - 90V 15 - 25V 60 - 90V

Vidre Plàstic Vidre

No
(excepte Sunpower)

Marc d’alumini 
anoditzat Sense marc

Plàstic flexible cobert amb 
una pel·lícula de plàstic 
transparent sense marc.

Alumini anoditzat

Marc d’alumini 
anoditzat

Si Si Si

Caixa de connexions posterior amb grau de protecció IP65 que inclou
un cable + i altres col·loquen una caixa a cada extrem del panell separant el + i -. 

Garantia de producció del 90% de la potència pic del panell al 10è any i del 80% de la potència 
pic del panell al 25è any.

Garantia de producte entre 5 i 10 anys.

Oblea de silici 
amorf

Oblea de silici 
amorf

Panell fabricat amb 
Tel·lur de Cadmi

Amorf / Microamorf CIS Cd/Te

Coberta

Connexió de pol 
+ o - a terra

Marc

Rang de tensió

Garantia de producció

Garantia de producte

Principals Fabricants
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3.0.2. Inversors/onduladors 
Una vegada seleccionada la tecnologia de panells 
a utilitzar es definirà el tipus d’inversor a instal·lar. 
Existeixen diferent tipus d’inversors depenent del 
mètode de transformació  (corrent continua) CC i 
(corrent alterna) CA i de les seves dimensions.

L’inversor o ondulador és juntament amb els mò-

duls un dels elements més important de la instal-
lació fotovoltaica, possiblement el segon després 
dels mòduls. Actua com a cervell de tot el sistema 
ja que és l’encarregat de captar l’energia elèctrica 
de corrent continua provinent dels panells i trans-
formar-la amb energia elèctrica de corrent alterna 
segons les condicions de la xarxa elèctrica on es-
tigui connectada.

Fig. 70: Taula amb les característiques dels inversors monofàsics i trifàsics

Fig. 75: Taula amb les característiques dels inversors monofàsics i trifàsics

Fig. 71: Inversor

Tecnologia

Amb transformador

Sense transformador

Sense transformador

Amb transformador

Apte per totes les
tecnologies de 

panells

Preu elevat
Major Pes

Major ocupació

Només apte per panells 
cristal·lins sense conne-

xió de pol a terra

Només apte per panells 
cristal·lins sense conne-

xió de pol a terra

Preu elevat
Major Pes

Major ocupació

Apte per totes
les tecnologies de 

panells

Petites dimensions
Menor cost

Petites dimensions
Menor cost

95%

97%

95%

97%

Eficiència Avantatges Desavantatges

Monofàsics

Trifàsics

Inversor monofàsic amb
transformador:

Aquest tipus d’inversors solen tenir una potència 
inferior als 10 kW i una tensió de funcionament de 
230 V. El fet que disposin de transformador els fa 
aptes per a tot tipus de panells, incloent els que te-
nen el pol positiu connectat a terra.

Inversor trifàsics amb transformador

Aquest tipus d’inversors solen tenir una potència 
superior als 10 kW i una tensió de funcionament 
de 400 V. El fet que disposin de transformador els 
fa aptes per a tot tipus de panells, incloent els que 
tenen el pol positiu connectat a terra.

Inversor monofàsic sense
transformador

Aquest tipus d’inversors solen tenir, a l’igual que 
els inversors monofàsics amb transformador, una 
potència inferior als 10 kW i una tensió de funci-
onament de 230 V. Son menys pesats i ocupen 
menys espai que els seus homòlegs amb transfor-
mador i el seu cost es lleugerament inferior.

Ingecon Sun 100 de 100kW
1.000x820x1.700mm

Fig. 72: Inversor

SolarMax 6000S de 4,6kW
545x290x185mm

Fig. 73: Inversor
Fig. 74: Inversor

Inversor trifàsic sense transformador

Aquest tipus d’inversors solen tenir, a l’igual que 
els inversors trifàsics amb transformador, una po-
tència superior als 10 kW i una tensió de funciona-
ment de 400 V. Són menys pesats i ocupen menys 
espai que els seus homòlegs amb transformador i 
el seu cost es lleugerament inferior. 

Solarmax 15MT de 15kW
550x200x750mm

Principals característiques 
Tot seguit es mostra unta taula comparativa entre les diferents tecnologies d’inversors.

Inversor monofàsic 
sense transformador

Inversor monofàsic 
amb transformador

Inversor trifàsic sense 
transformador

Inversor trifàsic amb 
transformador

P<10kW P<10kW P>10kW P>10kW

100V

550V

1 string

IP54 - IP65

Solarmax
SMA

Ingecon

Solarmax
SMA

Solarmax
SMA

Ingecon
Fronius

SMA
Ingecon
Fronius
Conergy

IP54 - IP65 IP20 - IP54 IP20 - IP54

1 string 1- 3 strings 1- 3 strings

550V 900V 900V

100V 400V 400V

Potència

Característiques

Tensió mínima 
permesa

Tensió màxima 
permesa

Nº Strings

IP (Grau de protecció)

Principals fabricants

SMA7000HV de 6,65kW
468x613x242mm
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Perfils d’Acer Galvanitzat

El recobriment galvanitzat li atorga a l’acer una 
excel·lent protecció, lliurant-li propietats fabuloses 
entre les quals es troba la seva gran resistència a 
l’abrasió, així com també a la corrosió. A continua-
ció es mostra una imatge d’aquest tipus de perfil.

Com es pot intuir d’aquesta imatge, existeixen di-
ferents tipus de mides per aquest tipus de perfils. 
Les dimensions dels perfils emprats, variaran depe-
nent del les característiques de l’estructura suport.

Perfils d’Alumini

Ens ofereix una excel·lent relació resistència/peso. 

• L’alumini compleix totes les exigències de ren-
diment i redueix al mínim les càrregues en l’es-
tructura de suport.

• Llarga vida útil i totalment reciclable. Les apli-
cacions d’alumini presenten una vida útil molt 
perllongada.

3.0.3. Estructura de suport. Materials

Existeixen varis tipus d’estructura de suport. En 
funció dels materials les separarem entre estruc-
tures d’alumini, estructures d’acer galvanitzat i es-
tructures mixtes. 

Tot seguit es fa una breu descripció dels materials 
més utilitzats.

Tornilleria Inox

Degut a que els ancoratges a coberta estaran 
sotmesos a les extremes condicions exteriors, es 
imprescindible assegurar que disposem de materi-
als de primera qualitat i que ofereixin sobretot una 
excel·lent resistència a la corrosió.

Per tant, aquests elements seran rosques autorros-
cants de M8/M10 de longitud adequada i fabricats 
en acer inoxidable per garantir que la subjecció 
perduri a la intempèrie al llarg del temps.

Tipus de perfils per l’estructura Suport

Els perfils emprats per l’estructura suport bàsica-
ment seran fabricats d’acer galvanitzat, o d’alumini, 
per tractar-se de dos materials perfectament resis-
tents als agents exteriors.

3.0.4. Armari de comptadors 

L’armari de comptadors ha de complir amb els 
requeriments tècnics de l’empresa Distribuïdora 
(NTP_FVBT Instal·lacions fotovoltaiques intercon-
nectades a la xarxa de distribució de BT), tant 
amb les dimensions exteriors i interiors com amb 
els mòduls de protecció, mesura i telemesura que 
s’exposen al document tècnic.

Ubicació

L’armari de comptadors s’ha d’instal·lar a un espai 
de lliure accés per la companyia elèctrica, ja sigui 
a peu de façana o al recinte d’ubicació de l’armari 
de comptatge.

Fig. 77: Carril d’alumini sobre una coberta de xapa metàl·lica

Fig. 78: Instal·lació FV inclinada mitjançant escaires d’alumini

Fig. 79: Armari de comptadors situat al llindar de la parcel·la

Dimensions: 2500x1800x600mm (alt x ample x profund)

Esquadres d’Alumini

Per resoldre la inclinació desitjada dels panells, 
en el cas que la coberta per si sola no disposi de 
l’adequada en el muntatge de l’estructura hi afe-
girem esquadres configurades de tal manera que 
ens donin l’angle d’inclinació adient respecte d’ho-
ritzontal als panells. 

S’exposen a continuació alguns tipus de perfils 
d’alumini extruït a títol d’exemple força comuns a 
l’hora de muntar estructures suport per a instal-
lacions fotovoltaiques.

Fig. 76: Carril d’acer galvanitzat sobre coberta
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3.0.5. Elements de seguretat i salut

Els treballs d’instal·lació d’estructura, panells i 
elèctric en coberta requereixen unes mesures de 
prevenció de riscos laborals adequades pels tre-
balls a executar donat que són treballs en altura 
que comporten un alt risc.

Evidentment, a part dels riscs d’altura podem tro-
bar altres factors de riscs derivats de la pròpia 
instal·lació provocats per la instal·lació elèctrica, 
l’obra civil, els acopis de material, la maquinària, 
les obres fàbrica en paràmetres interiors, etc.

A continuació es presenta una taula amb els riscs 
i els factors de risc més importants que es poden 
trobar a l’obra:

Previ a l’execució de l’obra es redactarà un pla de 
seguretat i salut on es recolliran totes les mesures 
de protecció que s’instal·laran a l’obra per evitar o 
minimitzar qualsevol risc.

3.1. Execució de la instal·lació

Tot seguit es farà una breu descripció dels as-
pectes més importants a tenir en compte a l’hora 
d’executar la instal·lació fotovoltaica.

1. Ubicació dels inversors

 Es necessari buscar un lloc adequat per a la 
col·locació dels inversors. En funció de la seva 
potencia aniran collats a la paret o recolzats so-
bre el terra. Depenent del seu grau de protec-
ció IP podran anar a l’exterior.

2. Estructura de fixació

 Es l’encarregada de subjectar els panells a 
la coberta per tant haurà de garantir que po-
drà realitzar aquesta tasca sense cap pro-
blema al llarg de la vida útil de la instal·lació. 
La instal·lació de l’estructura es realitzarà 
fent especial enfàsi en l’ancoratge i l’aïlla-
ment de la coberta.

3. Instal·lació elèctrica

 Aquesta es realitzarà tenint en compte el REBT. 
S’utilitzaran sempre que sigui possible les ca-
nalitzacions existents.

 

Factor de riscRisc

Pujar i baixar amb una plataforma 
elevadora, trencament de les 
cobertes al pas de l’operari,
lluernaris, inclemències meteoro-
lògiques: pluja, fort vent;
plataforma elevadora vertical;...

Acumulació excessiva de carga 
sobre la coberta per trencament 
de la coberta al trepitjar-la; mala 
col·locació del material sobre la 
coberta sense assegurar la seva 
correcta subjecció.

Existència de línies aèries d’alta, 
mitja o baixa tensió; treball amb 
material en tensió (plaques)

Caiguda d’alçada 
a diferent nivell

Contacte Elèctric

Caiguda d’objectes 
o part de la coberta 
sobre persones

Fig. 80: Taula resum fent classificació dels riscs més importants

4. Armari de comptadors

 Aquest element ja sigui d’obra o prefabricat 
es col·locarà al llindar de la parcel·la del client. 
S’haurà de tenir cura d’afectar el menys possi-
ble a l’estètica de l’entorn.

5. Obra civil

 En cas que sigui necessari realitzar qualsevol 
tipus d’obra civil,  com poden ser les rases per 
al cablejat, aquest es realitzarà seguint les indi-
cacions establertes en el projecte.

6. Interconnexió amb la distribuïdora 
elèctrica

 Previ connexió de la planta, i un cop acabat l’ar-
mari de comptadors, es tramitarà la interconne-
xió amb la companyia elèctrica pertinent.

7. Elements de seguretat i salut 

 Es col·locaran els elements de seguretat i salut 
necessaris per a realitzar l’obra amb el mínim de 
perills possible. En funció de la coberta, es tin-
drà en compte l’opció de deixar algun element 
de seguretat de forma permanent, facilitant el 
manteniment de la planta.

8. Accés a coberta
 
 Es garantitzarà un correcte i fàcil accés a la 

coberta durant la vida útil de la instal·lació 
fotovoltaica. Aquest permetrà un ràpid accés 
en cas que s’hagi de realitzar una acció cor-
rectiva urgent.

9. Instal·lació sortida d’aigua

 Es necessari instal·lar un sistema de neteja 
format per una sèrie de punts d’aigua repartits 
per la coberta en funció de la dimensió i forma 
d’aquesta.

3.1.1. Ubicació dels inversors
 
Els inversors, tant monofàsics com trifàsics in-
feriors a 15 kW, es col·loquen collats directa-
ment a la paret o en una estructura de forma 
que queden penjats. Aquest tipus d’inversors, 
si disposen de grau de protecció IP54 o IP65 
poden anar a l’exterior.

6 x Inversor SMA7000HV i
2 x SMA3300SB

Fig. 81: Inversor SMA instal·lació FV
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Mètodes Ancoratges de fixació en coberta

Aquests elements seran rosques autorroscants de 
M8/M10 de longitud adequada i fabricats en acer 
inoxidable per garantir que la subjecció perduri a la 
intempèrie al llarg del temps.

Les característiques constructives d’aquest ele-
ment dependran del tipus de coberta, és a dir, de-
pendrà si la coberta és de teula, fibrociment, xapa, 
panell Sandwich,…

Ancoratge a teula:

En casos de muntatge sobre cobertes de teula 
usarem uns accessoris especials que intercalarem 
entre el forjat de la coberta i les teules, de manera 
que damunt de les teules gràcies a la geometria 
d’aquest accessori disposarem del nostre punt 
d’unió amb els perfils de l’estructura de la instal-
lació. Existeixen solucions variades amb perfils es-
pecífics per a cada cas. A continuació s’adjunten 
alguns tipus d’aquests perfils per mitja d’algunes 
representacions, així com també fotografies on es 
pot veure aplicat el seu ús. 

Els inversors, tant monofàsics com trifàsics, supe-
riors a 15 kW es col·loquen recolzats al terra.

En tots els casos s’ha de seguir les recomanacions 
del fabricant pel que fa a les distancies entre inver-
sors i obstacles per poder garantir una correcta 
ventilació.

Si els inversors es troben en sales tancades s’ha 
de garantir una adequada ventilació ja que aquests 
elements generen gran quantitat de calor.

3.1.2. Estructura de suport 

L’estructura de suport s’encarregarà de subjectar 
els panells fotovoltaics alhora que servirà per do-
nar la inclinació i orientació òptima per a un major 
aprofitament de la radiació solar.

Procediment de muntatge

1. Es perfora la teulada en els punts d’ancoratge 
marcats en el plànol d’instal·lació per fixar els 
perns que subjectaran l’estructura de suport 
dels col·lectors. Els perns d’ancoratge inclouen 
una junta tipus EPDM per evitar filtracions.

2. A continuació es fixen els perfils que conforma-
ran l’estructura als ancoratges que prèviament 
s’han preparat.

3. Finalment, mitjançant grapes d’unió fixarem so-
bre l’estructura suport els panells fotovoltaics. 
Les característiques constructives de la cober-
ta ens marcaran les pautes per al correcte mun-
tatge dels mòduls.

Aquesta estructura estarà formada per carrils i es-
quadres d’alumini o bé acer galvanitzat d’alta quali-
tat units mitjançant cargols d’acer inoxidable.

Aquest punt es desgolosa en els següents aparats:

• Procediment de muntatge: En aquest punt 
es descriu l’ordre en el muntatge de l’estructu-
ra. Es important seguir aquest ordre per a una 
bona execució de l’obra.

• Mètodes Ancoratges de fixació en coberta: 
Existeixen diferents solucions en funció de la 
coberta que es tingui. En tots els casos s’ha de 
garantitzar una correcta impermeabilització de 
la coberta.

• Perfileria de fixació o inclinació: En funció 
de tipus de coberta i de l’orientació i inclinació 
que es vulgui donar als panells, existeixen di-
verses solucions a executar.

• Fixació de panells: aquest es fixaran a l’es-
tructura mitjançant grapes d’alumini i tornilleria 
d’acer inoxidable. S’ha de garantir una correcta 
fixació.

Muntatge de perfileria d’alumini

Muntatge d’anclatges per a perfileria d’alumini

Anclatges per a Anclatges per a

Fig. 82: Inversor Ingecon Sun 100

Muntatge de panells
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Ancoratge en cobertes Sandwich:

En aquests casos s’optarà per fer els ancoratges 
perforant la coberta directament en els punts que 
sigui necessari suportar l’estructura de la instal-
lació. En cada punt d’ancoratge, entre la coberta 
i els perfils estructurals interposarem un perfil en 
forma de C que ens servirà per reforçar la unió en-
tre aquests. De la mateixa manera que en el cas 
anterior s’adjunten algunes imatges en caràcter 
d’il·lustració d’aquest tipus de muntatge. 

Perfileria de fixació o inclinació

En el procés de muntatge s’instal·lessin una sè-
rie de carrils d’alumini extruït subjectats direc-
tament a la coberta amb seguint les especifica-
cions del sistema esmentat en el punt anterior. 
Arribats en aquest punt se’ns poden donar dos 
casos generals.

Estructura de Tramada Simple

Aquest cas es donarà, únicament quan la coberta 
que allotgi la instal·lació dels panells fotovoltaics 
estigui orientada o gairebé orientada al Sud. En tal 
cas, sobre els perfils muntats sobre la coberta ja 
es podran col·locar els següents elements estruc-
turals com ho són esquadres o els mòduls fotovol-
taics pròpiament dits.

• Instal·lació sobreposada: Sobre els perfils 
de la primera tramada muntada damunt de la 
coberta es grapegen directament els panells fo-
tovoltaics. D’aquesta manera els panells adop-
taran la mateixa inclinació de la coberta. 

• Instal·lació inclinada: Sobre els perfils de la 
primera tramada muntada damunt de la cober-
ta es col·locaran les esquadres que serviran per 
donar als panells la inclinació necessària per do-
nar un millor aprofitament de la irradiació solar.

Ancoratge en cobertes Plana:

En aquest cas es recomana que l’estructura supor-
ti no vagi fixada en coberta per evitar filtracions, 
en aquest cas es podria implementar un sistema 
de pesos mitjançant peces de formigó tipus GLS 
o similar de 500x200x8 on es recolzarien al sòl de 
la coberta i on posteriorment es fixarien les esqua-
dres que donarien la inclinació i l’orientació òptima 
al generador fotovoltaic.

Fig. 83: Anclatges per Sanwitch o xapa Fig. 85: Anclatges per a coberta plana

Fig. 86: Anclatges per a coberta planaFig. 84: Anclatges per Sanwitch o xapa

Fig. 87: Il·lustració d’una instal·lació superposada 

Fig. 88: Il·lustració d’una instal·lació inclinada

Estructura de Tramada Doble

En el supòsit d’aquest cas perfils de la primera 
tramada muntada damunt de la coberta es col-
locarà una segona tramada de carrils que servirà 
per donar l’orientació a Sud de la instal·lació foto-
voltaica. Tots els elements estaran subjectats en-
tre ells amb cargols especials d’acer inoxidable.

Fixació de panells 

Com ja hem comentat en el primer punt d’aquest 
apartat la funció de l’estructura suport es subjec-
tar els panells fotovoltaics. Per tant, en el cas d’un 
muntatge dels panells en estructura superposada, 
aquests els fixarem directament als perfils d’acer 

Fig. 89: Il·lustració de muntatge amb tramada doble
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galvanitzat o alumini mitjançant com a mínim quatre 
punts de subjecció mitjançant grapes d’unió.

En el cas de cobertes inclinades, una vegada mun-
tada l’estructura de suport, es procedirà a instal·lar, 
damunt de les esquadres d’alumini, els panells en 
posició horitzontal. Aquests aniran subjectats per 
quatre punts a l’esquadra d’alumini mitjançant unes 
grapes especials que asseguren una correcta i du-
radora subjecció a les esquadres.

3.1.3. Instal·lació elèctrica

La instal·lació elèctrica ha de complir amb el REBT 
2002 i els requeriments tècnics de l’empresa distri-
buïdora i Indústria.

Cablejat

TRAM CC

•  La caiguda de tensió màxima permesa serà 
del 2%.

•  El cablejat haurà de ser de 0,6/1 kV de coure i 
secció entre 4 i 6 mm2 de final de cada sèrie fins 
a fusibles.

•  Si el local és de pública concurrència el cablejat 
haurà de ser lliure d’halògens.

TRAM CA

•  La caiguda de tensió màxima permesa serà de 
l’1,5%.

•  El cablejat haurà de ser de 0,6/1 kV de secció 
depenent de la potència o la intensitat.

•  El cablejat sempre haurà de ser lliure d’halògens.
 

Canalitzacions

 TRAM CC

•  Al cablejat de la coberta no li ha d’incidir el raig 
de sol, tot el cablejat no instal·lat sota dels pa-
nells s’ha de canalitzar mitjançant tubs o canals 
instal·lades en superfície.

 TRAM CA

• Les canalitzacions hauran d’acomplir amb el 
REBT 2002.

 
Proteccions

 TRAM CC

• Cada sèrie de panells haurà d’anar protegida 
amb un fusible de CC. 

• Els inversors han d’incorporar descarregadors 
contra sobretensions, en el cas que no els portin 
s’haurà d’instal·lar en una caixa a part.

 TRAM CA

• La sortida en CA de cada inversor s’haurà 
de protegir amb un magnetotèrmic bipolar o 
tetrapolar.

• Les línies s’hauran de protegir amb un interruptor 
diferencial segons el REBT 2001.

Posta a Terra

S’haurà d’acollir al Reglament de Baixa Tensió en la 
ITC-BT-021, sobre les prescripcions generals dels 
conductors de protecció.

Per altra banda, segons el RD 1663/2000, que fixa 
les condicions tècniques per a la connexió d’instal-
lacions fotovoltaiques a la xarxa de BT, la posada 

a terra es realitzarà de forma que no alteri la de la 
companyia elèctrica distribuïdora, amb la finalitat de 
no transmetre defectes a aquesta.

Així mateix, les masses de la instal·lació fotovoltaica 
estaran connectades a un terra independent de la 
del neutre de l’empresa distribuïdora d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.

El sistema de terres unirà tota l’estructura i ani-
rà per tub o sota canalització superficial fins a la 
zona dels inversors i fins a una Caixa de registre de 
terres. Al igual que el terra que unirà l’ondulador, 
connectant al born principal amb cable de terra de 
secció adequada.

Altres elements

 TRAM CC

•  S’hauran d’utilitzar connectors adients per con-
nectar el final de les sèries del camp fotovoltaic 
amb el circuit de CC. 

• Cada panell utilitza un model de connector di-
ferent i es necessari utilitzar el mateix tipus de 
connector.

•  Els connector més usuals són:
  •  MultiContact Tipus IV i Tipus III
  •  Tyco

 TRAM CA

• Acompliran tot el que es recull en la ITC-BT-16 i 
en el RD 1663/2000 i el RD 1110/2007 sobre 
el compliment de punts de mesura. Així:

• S’instal·larà un comptador bidireccional mo-
del ACTARIS o similar ajustat a la normativa 
metrològica vigent i la seva precisió haurà 
d’ésser com a mínim la corresponent a la de 

classe de precisió 2, regulada per el Real 
Decret 875/1984, de 28 de març. 

3.1.4 Armari de comptadors 

L’armari de comptadors ha de complir amb els re-
queriments tècnics de l’empresa Distribuïdora 
(NTP_FVBT Instal·lacions fotovoltaiques intercon-
nectades a la xarxa de distribució BT), tant amb les 
dimensions exteriors i interiors com amb els mòduls 
de protecció, mesura i telemesura que s’exposen al 
document tècnic.

Dimensions

L’armari de comptadors haurà de tenir unes dimensi-
ons de 2,3 m d’alçada, 0,4 m de profunditat interior i 
entre 1,5 i 2 m d’amplada (en funció de la potencia 
de la instal·lació). Aquest armari haurà de disposar 
una porta de dos fulles d’acer galvanitzat amb pany 
JIS de companyia elèctrica.

Fig. 90: Il·lustració d’un armari de comptadors
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3.1.6. Interconnexió amb la distribuï-
dora elèctrica

Per saber el punt d’interconnexió prèviament es 
necessari sol·licitar un punt de connexió amb la 
distribuïdora elèctrica de l’edifici en qüestió. Pos-
teriorment, a la resposta quedaran definits els se-
güents aspectes:

Mòduls prefabricats de mesura

Mesura i telemesura

La instal·lació elèctrica ha de complir amb el REBT 
2002 i els requeriments tècnics de l’empresa distri-
buïdora i Indústria.

Fig. 91: Il·lustració esquemàtica d’un armari de comptadors

3.1.5. Obra Civil

En el cas de voler implantar una instal·lació fotovol-
taica s’han de tenir presents les canalitzacions que 
requereixin obra civil en tots els trams.

Diferenciarem 2 trams en tot el circuit fotovoltaic:

Panells – Inversors – Armari de Mesura

S’ha de tenir present la canalització del cablejat de 
CC fins a la zona dels inversors els quals es poden 
trobar ubicats a la pròpia coberta o bé en un recinte 
interior a l’edifici. En aquest segon cas tenir present 
la necessitat de perforar parets o forjats en el cas 
que no hi hagin canalitzacions lliures existents.

Des de la sortida dels inversors s’haurà de canalit-
zar el CA fins a l’armari de comptadors, s’hauran de 
preveure les canalitzacions existents i la necessitat 
de fer una rasa o entrada per arribar a l’interior de 
l’armari de comptadors.

Armari de Mesura  – Interconnexió Distribuïdora

Cal dir que aquesta canalització l’executa la Dis-
tribuïdora i la paga el promotor de l’obra però si 
es té previsió de deixar la canalització feta la taxa 
serà menor.

Cal deixar previst 2 tubs de 160mm de diàmetre 
exterior entre la Caixa de Seccionament prevista a 
l’armari de comptadors FV i la Caixa de secciona-
ment o Quadre de baixa tensió previst on fer la in-
terconnexió amb la Distribuïdora.

Fig. 92: Taula resum interconnexió a xarxa

Atorgament o no atorgament de la sol·licitud de 

connexió.

Ubicació precisa de l’armari de comptadors.

Treballs a executar per la companyia elèctrica.

Treballs a executar per la companyia elèctrica 

o el client.

Cost dels treballs i les taxes.

Caducitat del punt de connexió que normalment 

és 3 mesos per revisar els preus i 1 any de 

caducitat total del punt atorgat.

EXPORTACIÓEXECUCIÓDISSENY



8180 ANNEX III Components d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa dins el cicle de vida del projecteANNEX III Components d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa dins el cicle de vida del projecte

3.1.7. Accès a coberta

En el plantejament de l’execució de les instal·lacions, 
no ens podrem oblidar de preveure els accessos o 
els medis d’elevació necessaris per al correcte ac-
cés de les persones en coberta i per a l’elevació de 
materials fins a la mateixa de forma segura. En qual-
sevol cas s’ha de tenir en compte que és convenient 
deixar un tipus d’accés fixe de manera que és faciliti 
al màxim l’accés i reduint en part el risc d’escollir 
per part de l’instal·lador un elevador o camió cistella 
no adequat.

SUGERIMENT AEB: Cal tenir en compte que cal-
drà fer el manteniment i explotació de la instal-
lació durant tota la vida útil i per tant es recoma-
nable invertir des de el primer moment, un accés 
a coberta és important no només per accedir a les 
plaques solars.

Procediments per accedir a Coberta

3.1.8. Elements de seguretat i salut

A continuació es presenta una taula amb els elements de seguretat de protecció col·lectiva i individual més 
comuns alhora de planificar una instal·lació fotovoltaica.

Procediments usats per l’elevació del material

Aquest elements estan pensats per pujar a la cober-
ta els materials necessaris per a realitzar la instal-
lació fotovoltaica. Aquests vehicles estan preparats 
per a poder pujar un gran pes i manipular-lo sense 
cap problema.

A més a més, aquests vehicles necessiten una zona 
de maniobra sobre el terreny que haurà d’estar de-
limitada i tancada a tota persona no aliena a l’obra.

En el cas que l’espai de maniobra a utilitzar sigui 
públic, s’haurà de demanar, amb suficient antelació, 
el permís corresponent a l’Ajuntament afectat i es 
seguiran les indicacions que en ell apareguin.

TIPUS D’ACCÉS  

Per mitjà d’escala/es o 
caixa d’escales 

 

Camió Cistella 

 

Plataforma Elevadora 

 

 

TIPUS D’ACCÉS  

Per mitjà d’escala/es o 
caixa d’escales 

 

Camió Cistella 

 

Plataforma Elevadora 

 

 

Per mitjà
d’escala/es o

caixa d’escales

Camió pluma

TIPUS D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS  

Camió Pluma 

 

Manitou 

                 

Grua 

              

 

Manitou

Plataforma
Elevadora

Fig. 93: Il·lustració dels elements necessaris per accedir a coberta

Grua

Fig. 94: Il·lustració dels elements necessaris per accedir a coberta

Camió Cistella

Fig. 95: Taula elements de seguretat i salut

Elements de seguretat de protecció col·lectiva Elements de seguretat de protecció individual (EPis)

Línea de vida que permeti el treball a totes les zones de 
la instal·lació. Retràctil o corda de seguretat homologada i arnès anticaiguda

Paella de guants de material aïllant

Botes de seguretat

Roba de treball còmoda i adequada per l’activitat.

Proteció col·lectiva vertical del perímetre de la coberta.

Xarxa sota coberta, en el cas que la teulada existent 
no aguanti el pes del personal.

La càrrega i la descàrrega del material es
realitzarà en una zona habilitada pel seu ús.

Es realitzarà una neteja diària dels elements sobrants 
(retalls d’estructura, cartrons, tornilleria, sellants, etc...) Ulleres de seguretat anti-impactes

Faixa de protecció dorso-lumbarSenyalització de les obres indicant els riscs
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Fig. 96: Esquema telemonitorització

3.2. Explotació de la instal·lació

Per garantizar una correcta explotació de la plan-
ta fotovoltaica durant els 25 anys que aquesta 
disposarà de la prima assignada és necessari te-
nir en compte diversos aspectes que tot seguit 
es descriuen:

1. Telemonitorització:

 Per a poder fer un control instantani de la planta 
fotovoltaica és interessant implantar un sistema 
de telemonitorització per observar l’estat del 
generador des de qualsevol terminal amb con-
nexió a Internet.

2.  Facturació mensual:

 De forma mensual, s’emetrà una factura amb la 
producció total i el consum total del mes.

3.  Sistemes antirrobatori:

 S’haurà d’estudiar la necessitat d’instal·lar un 
sistema antirrobatori. Aquesta necessitat varia-
rà de l’assequibilitat que es tingui al generador 
fotovoltaic.

4.  Punts d’aigua a la coberta:

 En cas que sigui una zona on hi hagi excés de 
pols o altres elements que puguin embrutar els 
panells, s’ha d’avaluar l’opció d’instal·lar diver-
sos punts d’aigua a la coberta per procedir a la 
neteja periòdica dels panells.

 

5.  Manteniment:

 Per a un bon funcionament de la instal·lació fo-
tovoltaica és necessari disposar d’un servei de 
manteniment acurat.

3.2.1. Telemonitorització

Per a un correcte funcionament de la instal·lació 
es necessari un sistema de teleseguiment on, des 
de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, es 
podrà veure la producció instantània i valors histò-
rics de la planta. Es realitza un control a temps real 
de la instal·lació perquè, en cas de fallada, es pro-
cedeixi a la correcció de l’error en el mínim temps 
possible.

A continuació s’explica una tipologia típica d’un 
sistema de teleseguiment (Existeix una soluació 
per a cada producte).

Mitjançant la monitorització es podran seguir les 
dades que dona l’inversor que són:

 • Potencia instantània de CA 

• Potencia  instantània de CC

• Voltatge de CA 

• Voltatge de CC

• Intensitat de CA 

• Intensitat de CC

• Freqüència de CA 

• Temperatura de l’inversor

• Energia injectada 

• Històrics de producció.

En la següent pàgina es pot veure algunes imatges 
del sistema de control que s’utilitza dins del de-
partament de manteniment. Cada inversor pot te-
nir el seu programa de visualització i d’altra banda 
existeixen diferents plataformes en el mercat que 
permet incorporar tots els elements en un Datta 
loger i centralitzar per tant de visualització de tots 
els components de les plantes FV, inclús diferents 
plantes FV a la vegada.

Inversor

Modem Owasis

RS485/RS232

Estació meteorològica

• Sonda temperatura

• Sonda de radiació

RS232

RS485

Servidor
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3.3. Facturació mensual

Mensualment es generarà una factura a l’empresa d’últim recurs escollida on s’indicarà la producció i el 
consum de la planta fotovoltaica.

Tot seguit es mostra un exemple de factura per a la fotovoltaica.

Fig. 97: Visualització de les plantes mitjançant la telemonitorització

Taules de producció diària, mensual i anual Gràfics de producció diària de cada inversor

Quadre General de l’Estat de les Plantes
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3.4. Sistemes antirobatori

Per a realitzar una protecció antirobatori de la 
instal·lació fotovoltaica es planteja col·locar un sis-
tema d’alarma que connecti el generador amb una 
central receptora. En el cas que l’edifici disposi 
d’alarma, el sistema antirobatori del camp fotovol-
taic es podrà connectar a l’alarma de l’edifici.

3.4.1. Panells

A continuació s’explica una metodologia de sis-
tema antirobatori, basat en la instal·lació de varis 
circuits tancats i  continus  de cablejat per exterior 
de 2 parells trenats, traçats entre tots els panells. 

El cablejat es traça per la part posterior dels pa-
nells, a través d’uns orificis que presenten els 
marcs dels mateixos, preparats per aquest ús.  

Aquests llaços entre panells es connecten a una 
central d’alarmes ubicada al interior de l’edifici, en 
una zona consensuada amb la propietat. La centra-
leta mesura aproximadament 40 cm de longitud x 
30 cm d’altura x 20 cm de profunditat. 

Aquest sistema de seguretat  fa que al voler ex-
treure un panell sigui necessari tallar el cable 
d’alarma que les entrellaça fet que provocaria 
una variació de la impedància i conseqüentment 
una activació de la senyal d’alarma. A continua-
ció activaria instantàniament els corresponents 
senyals acústics (per mitjà de les sirenes inte-
riors i exteriors) que completen l’equip de se-
guretat antirobatori. Per altra banda, l’alarma, 
al detectar el defecte, enviaria automàticament 
un missatge a la central receptora 24 h de l’em-
presa de seguretat que dóna servei als equips 
d’alarma, la qual es posaria en contacte amb les 
persones desitjades i amb els serveis policials 
corresponents. 

Cal destacar que els llaços que uneixen els panells 
s’instal·len continus, això significa que en cap mo-
ment es realitza una unió entre cables evitant així 
una major durabilitat del sistema i possibles falses 
alarmes que poden ocasionar sistemes de segure-
tat mal instal·lats.

També dir que la coberta constarà de múltiples lla-
ços d’alarma i que cada llaç d’alarma constarà de 
2 zones de detecció, fets que dificultaran un possi-
ble sabotatge i robatori del sistema.

3.4.2. Complements

Per acabar de presentar un recinte completament 
controlat, es proposa:
 
•  Instal·lació de detectors de presència o de mo-

viment en la zona on s’instal·lin l’inversor de 
CC/CA, de tal forma que la presència d’algun 
individu en el citat recinte en un horari no desit-
jat activi l’alarma instal·lada, activant al mateix 
temps els indicadors acústics i l’enviament de 
l’avís d’intrusió a la central receptora 24 h.

•  Instal·lació de detectors de contacte en portes 
d’accés dels recintes on s’acabin instal·lant 
els inversors de CC/CA, i de l’accés a cober-
ta, en cas d’existir, de tal manera que l’obertu-
ra d’aquests accessos en un horari no desitjat 
també activi l’alarma instal·lada.

•  Si la propietat ho requereix, es poden instal·lar 
sensors volumètrics, fent així que qualsevol in-
trusió amb ànim de robatori o vandalisme desa-
paregui donada la conseqüent activació de les 
senyals sonores, lumíniques i d’avís a la Central 
Receptora d’Alarmes.

Els equips que completen el sistema de seguretat 
consta del següent material, per a cada objecte del 
present avantprojecte:

• 1 Central 8 zones ampliables 

• 1 Mòdul expansor de zones 

• 1 Teclat de leds 

• 1 Bateria 12v 

• 1 Sirena exterior ip65 

• 2 Detectors volumètrics  

• 2 Detector contacte 

• 1 Transmissor gsm/adsl de dades

3.5. Punts d’aigua a la coberta
 
En zones on hi hagi una contaminació ambiental 
marcada, ja sigui per pols o altres elements que 
puguin embrutar els panells en excés, és recoma-
nable instal·lar un sistema de neteja format per una 
sèrie de punts d’aigua repartits per la coberta en 
funció de la dimensió i forma d’aquesta.

Una correcta neteja dels panells pot millorar el ren-
diment d’aquest i, d’aquesta forma, incrementar la 
producció anual de la instal·lació.

3.6. Manteniment

És molt recomanable tenir un pla de manteniment 
adequat a la instal·lació per garantitzar un bon fun-
cionament d’aquesta.

Pla de Manteniment Preventiu

Es realitzaran una sèrie de visites de forma anual a 
la instal·lació per comprovar l’estat de la planta. En 
les visites s’inspeccionaran i verificaran els equips, 
amb la finalitat de mantenir dins de límits accepta-
bles les condicions de funcionament, prestacions, 

protecció i durabilitat del SISTEMA FOTOVOL-
TAIC. 

En aquesta inspecció s’haurien de realitzar les 
següents operacions: 
 

Fig. 98: Taula resum de les tasques en una inspecció

OPERACIÓ

Comprovació estat onduladors

Comprovació estat proteccions elèctriques

Comprovació estat mòduls fotovoltaics

Comprovació estat estructures

Comprovació estat cablejat & mesures

Comprovació elements de seguretat

Comprovació estat zona inversors i coberta

Estat armari de comptadors

Estat sistemes de comunicació
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Servei d’actuació correctiva

El Manteniment Correctiu engloba totes les opera-
cions de reparació i/o substitució necessàries per 
assegurar que el sistema funcioni correctament 
durant la seva vida útil.

Detectada l’anomalia es procedirà d’acord al se-
güent protocol d’actuació:

1.  El gestor de l’explotació i/o l’empresa de mante-
niment detecta l’anomalia mitjançant la monito-
rització de la instal·lació, in situ en la instal·lació 
(l’anomalia no ha de ser solament per parada en 
la producció) o per anomalia detectada per la 
persona de contacte on s’ubica la instal·lació.

2. Segons anomalia es personarà en la instal·lació 
el gestor de l’explotació o l’empresa de mante-
niment resolent l’anomalia en el moment o pla-
nificant una intervenció futura segons el grau 
d’aquesta.

3. Independentment de si l’anomalia és resolta en 
el moment o es planifica una intervenció futura 
es generaria una Notificació d’Averia (posteri-
orment un pressupost dels treballs fets si és 
resolta en el moment o dels treballs a fer si la 
intervenció és futura indicant aproximadament 
data de resolució de l’anomalia una vegada ac-
ceptat el pressupost) i en el moment de tancar 
la mateixa, un Informe de Manteniment Correc-
tiu (no es generarà una Notificació Averia per 
un salt de magnetotèrmic p.ex, solament s’ano-
taria en el llibre de manteniment). De tots els 
documents s’ha de deixar còpia en el llibre 
de manteniment de la instal·lació, còpia per 
l’empresa de manteniment i còpia pel gestor 
signat per un representant del centre on s’ubica 
la instal·lació FV. 

Una vegada el tècnic ha tingut accés, realitzarà:

4.  Diagnòstic de l’abast de l’anomalia i de les ac-
tuacions necessàries per a la seva resolució.

5. Confecció de pressupost, indicant el termini 
orientat d’actuació, en cas que la resolució no 
quedi compresa en l’abast de la GARANTIA.

6.  Resolució de l’anomalia una vegada s’ha ac-
ceptat el pressupost per part del TITULAR.

EXPORTACIÓEXECUCIÓDISSENY
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ANNEX IV
Plec tècnic complementari al 
projecte d’edificació per a la 
previsió de FV en noves 
construccions

ANNEX IV Plec tècnic complementari al projecte d’edificació per a la previsió de FV en noves construccions

1.0. Descripció de les previsions a realitzar

En l’execució d’una nova edificació es preveurà els possibles serveis que s’instal·laran un cop acabada 
l’obra. En aquest cas s’analitzaran les previsions necessàries per a poder executar sobre la coberta una 
instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa.

Es realitzaran les següents previsions en l’edifici a fi de poder instal·lar, un cop acabada l’execució de 
l’edifici, el generador fotovoltaic havent de realitzar les mínimes accions sobre la construcció.

Es consideraran quatre espais on realitzar les següents previsions.

Actuacions en la coberta
Es realitzaran les actuacions necessàries per a col·locar el generador fotovoltaic sobre la coberta amb la 
inclinació i orientació òptima. Es garantirà un correcte ancoratge d’aquest sobre la coberta.

Reserva de canalitzacions
Es deixaran instal·lades les canalitzacions necessàries per a col·locar el cablejat que hi ha entre el gene-
rador, els inversors i el punt d’evacuació.

Reserva d’espais
S’haurà de disposar d’un espai per a ubicar la maquinària i equips. Aquest varia en funció de les seves di-
mensions i potència. És preveurà la reserva d’aquest espai per a la correcta i fàcil ubicació dels elements.

Obra civil
En funció de la ubicació de l’edifici i el punt d’evacuació s’haurà de realitzar una rasa que comuniqui 
aquests dos espais.
 

1.1. Actuacions en la coberta:
 
1.1.1.  Sobrecàrrega de la teulada

En el disseny de la coberta es tindrà en compte el sobrepès estimat que s’obtindrà degut a la instal·lació 
del generador fotovoltaic. El generador fotovoltaic incrementarà el pes que hi ha sobre la coberta en fun-
ció del tipus d’estructura i panell instal·lats. Diferenciarem dos tipus d’instal·lacions sobre coberta:

Instal·lació formada per estructura metàl·lica collada a la coberta
El pes extra sobre la coberta estarà format per una estructura metàl·lica, generalment d’acer galvanitzat o 
alumini, i els propis panells. Aquesta estructura anirà collada en algun element estructural de la coberta. 

Es tindrà en compte, a l’hora de realitzar els càlculs de la coberta, un pes extra de 20 kg/m², a part de les 
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altres càrregues que marca el CTE. A part, en funció de la inclinació s’haurà de contemplar les càrregues 
degudes a l’acció del vent i la neu.

Instal·lació formada per estructura amb llast
El pes extra sobre la coberta estarà format per unes peces, generalment de formigó, a mode de llast que 
fa la mateixa funció que els ancoratges, per una estructura metàl·lica, generalment d’acer galvanitzat o 
alumini, i els propis panells.

Es tindrà en compte, a l’hora de realitzar els càlculs de la coberta, un pes extra entre 120 i 180 kg/m² a part 
de les altres càrregues que marca el CTE. A part, en funció de la inclinació s’haurà de contemplar les 
càrregues degudes a l’acció del vent i la neu.

1.1.2. Ancoratges en coberta

En el cas que s’hagi previst instal·lar una estructura collada a la coberta s’ha d’avaluar l’opció de deixar 
una previsió d’ancoratges mentre es realitza l’execució de la coberta.
 
Es deixarà instal·lat una vareta roscada de M8/M10 amb tac químic o tac metàl·lic segons la configuració 
prevista de panells. Aquest ancoratge ha d’assegurar una correcta fixació de l’estructura.

L’ancoratge ha de ser completament estanc mitjançant volanderes amb goma i/o pintura segelladora.
Veure plec de condicions tècniques per a instal·lacions fotovoltaiques connectades a Xarxa de l’IDAE.

1.1.3. Accés a coberta

Es deixarà un accés a coberta per a un correcte i fàcil accés, ja sigui en el moment de realitzar la instal-
lació o durant les tasques de manteniment. 

S’instal·larà, com a mínim, una escala vertical metàl·lica que complirà amb les següents característiques:

L’amplària mínima de les escales fixes serà de 40 centímetres i la distància màxima entre esglaons de 30 
centímetres.
 
En les escales fixes la distància entre el front dels graons i les parets més properes al costat de l’ascens 
serà, almenys, de 75 centímetres. La distància mínima entre la part posterior dels graons i l’objecte fix més 
proper serà de 16 centímetres. 

Hi haurà un espai lliure de 40 centímetres a banda i banda de l’eix de l’escala si no està proveïda de gà-
bies o altres dispositius equivalents. 
Quan el pas des del tram final d’una escala fixa fins a la superfície a la qual es desitja accedir suposi un 

risc de caiguda per falta de suports, la barana o lateral de l’escala es perllongarà almenys 1 metre per 
sobre de l’últim esglaó o es prendran mesures alternatives que proporcionin una seguretat equivalent. 

Les escales fixes que tinguin una altura superior a 4 metres disposaran, almenys a partir d’aquesta altura, 
d’una protecció circumdant. Aquesta mesura no serà necessària en conductes, pous estrets i altres instal-
lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin aquesta protecció.

Si s’empren escales fixes per a altures majors de 9 metres s’instal·laran plataformes de descans cada 9 
metres o fracció.

En cas que es vulgui qualsevol altra solució, ja sigui una escala de trams... aquesta haurà de complir amb 
el Codi Tècnic de l’Edificació.

1.1.4. Línia de vida

Segons el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre la utilització de les tècniques d’accés i de posi-
cionament mitjançant cordes complirà les següents condicions:
 
Previ a l’inici de l’obra, s’instal·larà una línia de vida. Aquesta servirà per a realitzar la instal·lació fotovoltai-
ca en la coberta i, un cop acabada, realitzar el seu manteniment minimitzant els riscs del treball en alçada.

1.2. Reserva de canalitzacions per les instal·lacions

1.2.1. Dimensió de tubs i canalitzacions

El REBT ICT-21 estableix les característiques i dimensions mínimes dels tubs i canalitzacions de cablejat.

Per conduir el cablejat que anirà des del generador fotovoltaic fins a la sala de màquines es preveuran una 
sèrie de canalitzacions i les seves dimensions dependran del volum de cables a canalitzar.

Les canalitzacions a reservar seran:
• Canalització pel cablejat de CC +.
• Canalització pel cablejat de CC –.
• Canalització pel sistema d’alarma.
• Canalització de reserva.

Per conduir el cablejat que anirà des de la sala de màquines fins al punt d’evacuació es preveuran una 
sèrie de canalitzacions i les seves dimensions dependran del volum de cables a canalitzar.
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En tubs per a canalitzacions fixes en superfície per a més de 5 conductors per tub o per a  conductors 
aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim 
igual a 2,5 vegades la secció ocupada pels conductors.

En tubs per a canalitzacions encastades per a més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o 
cables de seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 
3 vegades la secció ocupada pels conductors.

En canalitzacions aèries o tubs a l’aire per a més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o 
cables de seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 
4 vegades la secció ocupada pels conductors.

En canalitzacions enterrades per a més de 10 conductors per tub o per a  conductors aïllats o cables de 
seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 3 vegades 
la secció ocupada pels conductors.

Per a monitoritzar la instal·lació (inversors) es durà cablejat de dades des dels inversors al Rac més pro-
per. Per això es necessitarà una canalització per a cable de dades. Segons el REBT no es pot col·locar 
en una mateixa canalització cables de potencia i de dades.

En cas de col·locar safata aquesta ha de tenir la mateixa secció que es necessita en el tub.

1.3. Previsió de tubs d’aigua per la neteja

Es valorarà la instal·lació un punt d’aigua a la coberta, el més proper possible al generador fotovoltaic, per 
a poder realitzar les neteges que es creguin necessàries. Cada punt d’aigua abastarà un radi entre 20 i 
25 m i haurà de ser capaç de subministrar un cabal entre 0,4 i 0,6 l/s. Les dimensions dels tubs aniran en 
funció de les longituds d’aquests.

1.4. Reserva d’espais

1.4.1. Armari de comptadors

En el punt d’evacuació i al límit entre el recinte privat amb la zona públic es deixarà previst un armari per a 
la ubicació dels equips de mesura i proteccions per a la companyia elèctrica. Les dimensions d’aquest ar-
mari variaran en funció de la potència de la planta i venen marcades per les NTP de la companyia elèctrica. 
Aquest armari ha de ser de lliure accés per a companyia i ha d’estar al costat de l’escomesa (recomanat 
parlar amb Endesa).
 

Les canalitzacions a preveure seran:
• Canalització pel cablejat de CA.
• Canalització de reserva.

Les seccions del tub vindran marcades per les següents taules.
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Instal·lacions iguals o inferiors a 43,64 kW:
S’instal·larà un armari de comptadors prefabricat o d’obra civil al límit entre la zona pública i privada de l’edifici.
 
Les dimensions interiors mínimes d’aquest nínxol seran de 1,75 m d’amplada, 1,90 m d’alçada i 40 cm de 
profunditat. Aquest armari haurà d’albergar una TMF-1 que inclourà:
• Comptador homologat per Fecsa-Endesa bidireccional.
• ICP (en funció de la potencia de la instal·lació).
• Diferencial tetrapolar amb una sensibilitat de 300m A.
• Modem (obligatori en instal·lacions iguals o superiors a 15 kW).

A part inclourà una CGP i es deixarà l’espai previst per la col·locació d’una CS.

Instal·lacions superiors a 43,64 kW i inferiors o iguals a 100 kW:
S’instal·larà un armari de comptadors prefabricat o d’obra civil al límit entre la zona pública i privada de l’edifici.

Les dimensions interiors mínimes d’aquest nínxol seran de 
1,65 m d’amplada, 2 m d’alçada i 40 cm de profunditat. 
Aquest armari haurà d’albergar una TMF-10 que inclourà:
• Comptador homologat per Fecsa-Endesa bidireccional.
• ICP (en funció de la potencia de la instal·lació).
• Diferencial toroïdal amb una sensibilitat de 300 m A.
• Modem (obligatori en instal·lacions iguals o superiors a 

15 kW).

A part inclourà una CGP i es deixarà l’espai previst per la 
col·locació d’una CS.

Instal·lacions superiors a 100 kW:
En aquest tipus d’instal·lacions es procedirà a la venda d’energia produïda mitjançant un transformador i 
el seu comptatge serà en MT, per tant s’haurà d’estudiar cada cas en concret. Veure NTP-FVMT de Fecsa-
Endesa. S’haurà de preveure l’espai necessari per a col·locar el Centre de Mesura tipus PFU-4 o PFU-5.

1.4.2. Sala de màquines

Es reservarà un espai per a poder ubicar els inversors i els quadres de proteccions així com qualsevol altre 
element necessari per al funcionament de la planta fotovoltaica. Aquest espai ha de tenir les dimensions 
mínimes per poder garantir les distàncies que exigeix el fabricant entre els equips i altres elements. S’ha 
de garantir una bona ventilació ja que els equips generen molt volum d’aire calent.

Inversors centrals col·locats sobre terra:
Es deixarà un espai mínim d’1 m al voltant de cada inversor. Haurà d’incloure un sistema de ventilació 
capaç d’evacuar el volum d’aire produït per l’equip. 

En funció dels equips i la potència de la instal·lació s’haurà de tenir en compte:
• Dimensions mínimes de la sala.
• Condicions de ventilació.
• Us de porta de doble fulla.
• Cable de comunicació des de sala inversor a rack.

Inversors collats a paret:
Es deixarà un espai horitzontal de 0,5 m i un espai vertical de 0,3 m entre inversors i altres elements. 
Haurà d’incloure un sistema de ventilació capaç d’evacuar el volum d’aire produït per l’equip.

En funció dels equips i la potència de la instal·lació s’haurà de tenir en compte:
• Dimensions mínimes de la sala.
• Condicions de ventilació.
• Ús de porta de doble fulla.
• Cable de comunicació des de sala inversor a rack.

1.5. Obra civil

1.5.1. Obra civil entre diferents punts

A l’hora de realitzar una rasa per a conduir cablejat aquesta haurà de complir amb REBT i, en cas que 
sigui per a l’enllaç entre companyia i la planta haurà de complir, també, amb les NTP de la companyia 
elèctrica afectada referent a LSBT o LSMT.

La profunditat, fins a la part superior del cable no serà menor a 0,6 m sota la vorera, ni 0,8 m sota la calça-
da. Sota les voreres, a les zones d’entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el 
pas de vehicles de gran tonatge es disposaran a dins de tubs en sec. Als accessos a finques de vehicles 
de gran tonatge i als encreuaments de calçada, es disposaran a dins de tubs formigonats.

El llit de la rasa que rebrà el cable estarà llis i exempt d’arestes vives, còdols, pedres, restes de runa, etc. 
En l’esmentat llit es dipositarà una capa de sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de substàncies or-
gàniques, argila o partícules terroses, i cobrirà l’amplada total de la rasa amb un gruix de 0,05 m.

El tub s’estendrà sobre aquesta capa i es cobrirà amb sorra o formigó. Sobre aquesta capa s’estendrà 
una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, exempta de pedres, còdols o runa, piconada per mitjans ma-
nuals. Després s’anirà omplint la rasa per capes de 0,15 m piconada per mitjans mecànics. Per damunt 
seu, i a uns 0,10 m del paviment es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de 
cables elèctrics de BT.

L’acabat superficial serà el mateix que l’existent, ja sigui terra, formigó, panot, asfalt...
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A continuació s’adjunta un plec de condicions tècniques tipus per a construir una FV en un edifici ja 
acabat. Mitjançant aquest document es disposa de tota la documentació tècnica a requerir per a licitar 
una planta de nova construcció en un edifici existent, independentment de que disposi o no de previsió 
d’instal·lació solar FV, és a dir, pas de tub, previsió d’espais, etc. 

En aquest cas, tal com està estructurat el plec l’Agència de l’Energia és qui promou l’obra però es pre-
senta aquest document com a referent perquè l’usuari final el pugui adaptar a les seves necessitats, 
tècniques i organitzatives. 

1. Objecte
 
L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació «claus en mà» de la redacció del projecte executiu, la cons-
trucció i la posada en marxa d’una central fotovoltaica ___________ de potència d’ondulador connectada 
a la xarxa a l’edifici ________ carrer ______________ de Barcelona, tenint en compte que els treballs que 
es contracten es corresponen amb els descrits a les condicions i les especificacions tècniques mínimes 
d’aquest plec i que han de regir en l’execució de les obres, és a dir, el conjunt de treballs corresponents a 
la redacció del projecte de detall, subministrament, instal·lació, legalització i posada en marxa de la instal-
lació solar fotovoltaica detallada a continuació, connectada a la xarxa segons el règim i les condicions 
establertes de manera general en el Reial decret 1578/2009, de 26 de setembre, i amb l’objectiu final 
d’assegurar-ne la qualitat i les prestacions finals (rendiment, producció i integració arquitectònica), tot 
això en benefici de l’usuari i del mateix desenvolupament d’aquesta tecnologia.

El pressupost total de la licitació és de __________€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
__________ € corresponents al pressupost net i __________ € en concepte d’impost sobre el valor afegit 
al tipus del 18%.

ANNEX V
Plec de condicions tècniques 
(genèric) per a edificis
ja construits i en concepte 
clau en mà

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

Contracte d’obra
Tramitació ordinària
Procediment d’adjudicació: negociat sense publicitat i amb consulta

Licitació de la redacció del projecte i la construcció de la central fotovoltaica de ________ kw connectada 
a la xarxa a l’edifici _________ (carrer ___________; 
Districte ________________)

Codi CNPA _____________   Codi CPV (en cas de publicitat comunitària) _____________    

Import del pressupost  ____________ €
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La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net correspon a la xifra màxima per sobre 
de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.

L’àmbit d’aplicació i els criteris establerts en aquest plec de condicions s’entenen aplicables a tots els 
sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal•lacions esmentades.

En cas que es plantegin solucions per al projecte diferents a les exigides en la documentació de què 
consta aquest plec, aquestes hauran de quedar suficientment justificades tant per la seva necessitat com 
per la seva naturalesa o les característiques del desenvolupament tecnològic, i caldrà demostrar que no 
impliquen una disminució de les exigències mínimes de qualitat que s’hi especifiquen.

2. Descripció dels treballs que cal dur a terme
 
Els treballs objecte d’aquesta licitació i objecte del contracte, que es resumeixen sota l’encàrrec de la 
redacció del projecte de detall, subministrament, instal·lació, legalització i posada en marxa d’una instal-
lació solar fotovoltaica, es detallen a continuació:

• Redacció del projecte executiu de l’obra proposada d’acord amb les especificacions d’aquest plec; aquest 
document ha d’estar visat pel col·legi corresponent i signat per un tècnic competent, i ha d’incorporar tots 
els documents i càlculs per a la seva correcta definició.

• Redacció del projecte de seguretat i salut.
• Direcció facultativa de l’obra.
• Sol·licitud i gestions del punt de connexió davant de l’empresa elèctrica distribuïdora.
• Replantejament de la instal·lació juntament amb l’Agència d’Energia de Barcelona, la gerència del projecte que 

aquesta pugui designar, i representants dels serveis tècnics del districte o de l’Ajuntament de Barcelona.
• Execució de les obres d’acord amb el projecte elaborat per l’ADJUDICATARI i aprovat prèviament per 

l’Agència d’Energia de Barcelona.
• Realització de les proves de funcionament segons el que estableix aquest plec.
• Oferta a TERSA, a l’Agència d’Energia de Barcelona o a l’Ajuntament de Barcelona d’un contracte de man-

teniment segons les condicions establertes al PCT de l’IDAE i al CTE-HE5.

3. Descripció de les obres 

3.1 Emplaçament

3.1.1 Configuració del camp fotovoltaic

S’ha d’utilitzar un únic model de mòdul fotovoltaic (en aquest cas la placa de referència és de Wp, tot i 
que s’admeten variacions). Ateses les condicions establertes per a la integració arquitectònica d’aques-

ta instal·lació, les variacions sobre la proposta del LICITANT queden limitades a allò que s’estableix en 
aquest plec de condicions tècniques i han de ser coherents amb el que s’estableix en el projecte bàsic 
que acompanya aquest plec.

Les característiques elèctriques del camp fotovoltaic han de seguir les establertes en l’esquema unifilar 
corresponent al projecte bàsic que acompanya aquest plec, adaptat a les modificacions que pugui esta-
blir el LICITANT.

El camp fotovoltaic es distribueix en ____ zones: una a la façana (subcamp façana) i una altra a la coberta 
(subcamp coberta). _______

Elèctricament, tot el conjunt s’ha de dur a terme a partir de sèries de ____ plaques. Cada dues sèries s’ha 
de connectar a un ondulador. Els dos subcamps han de ser completament independents des del punt de 
vista elèctric, ja que cap ondulador pot tenir sèries de plaques dels dos subcamps alhora. La connexió 
dels subcamps i la disposició de les plaques s’ha de dur a terme segons el projecte bàsic adjunt.
 
La potència de pic del camp fotovoltaic ha de ser igual a la suma de les potències nominals dels ondu-
ladors que haurien de connectar-s’hi incrementada en un mínim del 10% i un màxim del 15%. El camp 
fotovoltaic ha d’estar constituït per diverses sèries de plaques connectades en paral·lel.

La potència nominal de la instal·lació s’ha de mantenir en el valor marcat en aquest plec de condicions 
tècniques i el projecte bàsic que l’acompanya. Si, per motius justificats d’adaptació a una solució de camp 
FV i onduladors diferent de la proposta del projecte bàsic de referència, s’hagués de modificar la potència 
nominal, en el cas que la superés no hauria de representar cap increment de cost per al promotor i, en 
cas de ser menor, el LICITANT haurà de reflectir específicament aquesta reducció en la baixa efectuada 
a l’hora de presentar l’oferta. 
Cada una de las plaques ha de ser independent i contenir una caixa de connexions amb tapa registra-
ble completament integrada en l’estructura. En aquestes caixes de connexions s’ubicaran els díodes de 
bypass de cada placa.

A partir de les caixes de connexions de cada placa s’han de connectar les plaques a les caixes de connexions 
dels subcamps, segons la descripció de sèries que es presenta en el projecte bàsic adjunt.

Abans de connectar cada sèrie en paral·lel, s’ha de col·locar un fusible seleccionable de calibre adequat 

L’edifici del Centre __________ està situat al carrer ________, número __, al districte de _________ 
(latitud __º __’ ____’’ N; longitud _º __’ ____’’ E).

Es preveu instal·lar una part de la planta fotovoltaica a la façana /coberta _____, a manera de ________, 
i una altra sobre una pèrgola situada a la coberta de l’edifici.
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Subcamp coberta: es planteja com una pèrgola lleugerament inclinada (5º) recolzada sobre el cassetó 
de l’escala per un costat, sobre l’estructura de pilars i jàsseres existents (façanes SE i NE) i sobre un pilar 
metàl·lic nou (façana NE). Una jàssera metàl·lica unirà en el costat NW el cassetó i el nou pilar. Sobre 
aquesta estructura es disposaran les bigues necessàries, sobre les quals es recolzarà l’estructura lleuge-
ra que fixarà el camp de plaques, segons la disposició desenvolupada en els esquemes del projecte bàsic 
que s’adjunta com a annex. El camp solar d’aquest subcamp tindrà una inclinació baixa de manera que no 
s’elevi significativament sobre la rasant actual.
 
El camp fotovoltaic de coberta serà de _____  plaques fotovoltaiques de ____ Wp, de potència unitària, 
per la qual cosa tindrà una potència total de _____ kWp.
 
Subcamp façana: es distribueix sobre la façana SE de l’edifici en forma de quatre viseres de plaques fo-
tovoltaiques. Les plaques estaran inclinades a uns ___º i es recolzaran sobre guies fixades sobre escaires 
metàl·lics subjectes a la façana, segons el que es descriu en el plànol 1/6 del projecte bàsic que s’annexa.
 
El camp fotovoltaic de façana serà ___  plaques fotovoltaiques de _____ Wp, de potència unitària, per la 
qual cosa tindrà una potència total de ____ kWp.
El nombre de plaques que s’han d’utilitzar i la potència total dependran del model escollit per l’oferent i 
s’hauran d’adaptar a aquesta configuració de partida i al plec de condicions.

3.1.3 Mòduls fotovoltaics
 
Els mòduls fotovoltaics han de ser de silici monocristal·lí ______ (més opcions) _____ d’alta eficiència 
(18%) i han de complir les especificacions del Plec de condicions tècniques connectades a la xarxa de 
l’IDAE (PCT-C Rev.-octubre 2002) i els criteris marcats al CTE i qualsevol altra normativa que li sigui 
d’aplicació.

Així mateix, han d’estar homologats amb certificat de norma EUR-503 i complir les normes UNE-EN 
61215, DIN EN (IEC) 61215 i DIN EN (IEC) 61646. Han de tenir un grau de protecció IP65. Cada mò-
dul ha de tenir marcades, com a mínim, les característiques següents: marca, model, número de sèrie i 
potència nominal.

De cada un dels mòduls han de sortir els conductors positius i negatius, amb terminals de fàcil connexió 
entre si. En cas de disposar de caixes de connexió, aquestes han de ser de classe I. Han de disposar, 
també, de díodes de derivació.

Els mòduls escollits pel LICITANT hauran de funcionar segons la seva corba característica dins dels límits 
climatològics d’humitat entre el 0 i el 100% i de temperatura entre -15 ºC i +90 ºC.

Cal adjuntar a la proposta del LICITANT les característiques del mòdul que s’ha d’utilitzar, entre les quals 
han de figurar els valors de les característiques elèctriques en condicions estàndard (a més de la potència 

al corrent de curtcircuit de la sèrie. Aquestes caixes de connexions s’han d’instal·lar a prop de cada sub-
camp fotovoltaic i en un lloc accessible.

De les caixes de connexions dels subcamps fotovoltaics han de sortir les línies de corrent continu fins als 
onduladors corresponents. Totes les línies de CC han d’anar situades en un suport independent de la res-
ta d’instal·lacions de l’edifici i han d’estar adequadament senyalitzades (nom i polaritat). Les línies d’eva-
cuació han de situar-se en tubs rígids diferenciats segons la polaritat fins a l’ondulador corresponent. 

A l’entrada de cada ondulador s’ha d’interposar un seccionador del calibre corresponent o bé un interrup-
tor magnetotèrmic adequat. També en aquest punt s’ha de col·locar un descarregador de sobretensions 
adequat als valors de treball del camp fotovoltaic. Aquesta protecció es pot incloure en el mateix ondu-
lador.
 
La tensió en circuit obert de cada una de les sèries no pot arribar en cap moment a la tensió màxima 
d’entrada de l’ondulador, sinó que ha de quedar sempre per sota d’aquest valor. La suma dels corrents 
de curtcircuit de totes les sèries assignades a un ondulador han d’estar sempre per sota del seu màxim 
corrent d’entrada.

Les sèries s’han de configurar de manera que els seus punts de treball estiguin dins del rang de funcio-
nament òptim de l’ondulador en el punt de màxima potència.

El cablejat s’ha de dur a terme de manera que la caiguda de tensió entre els camps i els onduladors no superin 
en cap cas l’1% i per minimitzar les pèrdues.

S’han d’utilitzar les seccions de conductor necessàries per assegurar una diferència de potencial màxima 
d’un (1) V entre la menor caiguda i la major caiguda de tensió en les sèries per a un mateix ondulador.
 
Així mateix, i per augmentar la seguretat, el cablejat positiu ha d’estar físicament prou allunyat del cable-
jat negatiu en les zones de fàcil accés per al personal de l’edifici. Tant el cablejat positiu com el cablejat 
negatiu s’han de situar dins de tubs diferents, amb especial cura en arribar a les caixes de connexions. 
Es pot disposar d’altres mètodes, justificats convenientment en cada cas, per reduir el risc de possibles 
contactes directes amb les parts actives de la instal·lació, sobretot pel que fa a tots els conductors en 
corrent continu.

De totes maneres, el disseny del cablejat s’ha de dur a terme procurant reduir al màxim la longitud del tram 
de CC, ja que l’ondulador se situa en la mateixa coberta, en un armari elèctric d’intempèrie o a l’exterior, 
sota teulada de protecció en cas de col·locar onduladors d’intempèrie.

3.1.2 Ubicació del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic, d’uns ______ m2 aproximadament, s’ubica en dues zones:
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Aquesta protecció solar s’aconsegueix a la façana mitjançant la col·locació de fileres de plaques FV imme-
diatament per sobre de cada finestral i part de la façana. A la coberta, el pla inclinat amb plaques en tota 
la meitat SE permet reduir més de la meitat de la intensitat de la càrrega solar que incideix.

La integració a la coberta també té en compte els condicionaments consegüents:
• Necessitat d’una estructura elevada per evitar les ombres del cassetó de l’escala i de les columnes que 

arranquen del forjat del terrat;
• Malgrat que l’orientació de l’edifici és de 45º SE, el camp solar hauria d’anar paral•lel a un dels eixos prin-

cipals de l’edifici.

Altres condicionaments als quals haurà de cenyir-se la proposta presentada són els següents:
• La placa rectangular s’ha de col·locar de tal manera que eviti al màxim la radiació sobre els finestrals en les 

èpoques estivals.
• La potència de la placa en relació amb la seva superfície ha de ser la més alta possible (silici cristal·lí).
• Les fileres s’han de situar perpendicularment a l’eix principal de l’edifici.
• Les plaques han de tenir Tedlar opac i marc d’alumini.
• La fixació de les plaques amb l’estructura del camp fotovoltaic s’ha de dur a terme preferentment des de 

l’exterior amb peces a pressió sobre el marc de la placa.
• La franquícia entre plaques no ha de ser menor de 5 mm ni major de 20 mm.
• El pas dels conductors elèctrics de les sèries de plaques s’han de fixar sobre la part posterior de l’estruc-

tura, sense que sigui visible des de l’exterior ni des de l’interior.

3.2 Onduladors

L’energia elèctrica generada pel camp fotovoltaic en corrent continu (CC) ha de ser transformada a cor-
rent altern (CA) (a 230 VCA) i 50 Hz per poder ser injectada a la xarxa elèctrica en monofàsica de 230 
VCA. La tensió de treball en CA per a cada ondulador queda definida, doncs, en 230 V.

Tots els onduladors han de ser del mateix fabricant i model i han de complir uns requisits mínims:
• Han de ser autocommutats.
• Han d’utilitzar la xarxa elèctrica com a principi de funcionament.
• Han d’anar proveïts amb rastreig automàtic de punt de màxima potència del subcamp de plaques.
• Protecció contra funcionament en illa.
• Protecció contra curtcircuits de corrent altern.
• Protecció de tensió i freqüència fora de rang segons el RD 1663/2000.
• Control manual d’arrencada-aturada de l’ondulador.
• Rendiment superior al 90% treballant per sobre del 25% i fins al 100% de la potència nominal.
• Factor de potència superior a 0,97 treballant per sobre del 25%.
• Rang de temperatures entre -15 i +45 ºC.
• Rang d’humitat ambiental de 0 a 90%.
• Mesurador intern d’impedància de la xarxa desactivat.

nominal cal afegir la tensió i el corrent en el punt de màxima potència, com també la intensitat de curtcir-
cuit i la tensió de circuit obert), la corba característica per temperatura i insolació i les característiques me-
càniques. S’ha de lliurar també la Fitxa de característiques dels equips oferts segons el model de l’annex.

3.1.4 Estructura de suport

Els dos subcamps fotovoltaics han de disposar d’una estructura de suport metàl·lic. Les plaques s’han de 
fixar sobre alumini o acer galvanitzat, format per perfils de recorregut horitzontal, fixats sobre les bigues 
metàl·liques que constituiran la pèrgola (subcamp de coberta) o sobre escaires metàl·lics que al seu torn 
s’hauran de fixar a la paret (subcamp de façana). Sobre els perfils s’han de fixar les plaques fotovoltai-
ques. Tots els cargols han de ser d’acer inoxidable, especialment els que s’utilitzin per fixar els mòduls a 
l’estructura que, a més, haurà de complir la normativa MV-106.
 
Les estructures de suport sobre les quals es disposarà el generador fotovoltaic hauran d’assegurar, de 
manera específica, l’estabilitat tant funcional com estructural respecte a les càrregues gravitatòries i les 
accions del vent.

S’ha de tenir sempre en compte el compliment de la normativa vigent que sigui d’aplicació, sobretot el 
que estableix el Codi tècnic de l’edificació pel que fa a les accions en l’edificació, les càrregues de vent, 
les càrregues gravitatòries, etc.

El disseny de l’estructura i el sistema de fixació proposat per als mòduls ha de permetre les dilatacions 
tèrmiques sense transmetre tensions que puguin afectar la integritat dels mòduls.

L’estructura, en cas de ser d’acer galvanitzat en calent, ha de complir les normes UNE 37-501 i UNE 37-508, 
amb un gruix mínim de 80 micres. No es podran efectuar perforacions després del galvanitzat.

3.1.5 Proposta d’integració arquitectònica

La configuració tant del camp fotovoltaic de la coberta com del camp de façana serà el resultat del com-
promís entre la integració dels elements existents en el projecte arquitectònic i l’orientació de la coberta 
i de la façana de l’edifici.

La proposta d’integració arquitectònica en l’edifici no ha de tenir només en consideració la capacitat de 
generació elèctrica, sinó també el fet d’aportar alguna millora en l’eficiència energètica de l’edifici i en la 
confortabilitat dels seus usuaris.

En aquest segon aspecte, els objectius que es volen aconseguir són:
• Reduir la càrrega tèrmica solar sobre la façana i, especialment, sobre els finestrals de la façana SE durant 

els mesos d’estiu.
• Reduir la càrrega tèrmica sobre la coberta del terrat pla a l’estiu.
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En qualsevol cas, han de complir les característiques de disseny que s’especifiquen en el Plec de condi-
cions d’instal·lacions tècniques connectades a la xarxa que publica l’IDAE (PCT-C Rev.-octubre 2002), 
com també els requisits marcats al CTE i la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

3.3 Equips de mesura

3.3.1 Adquisició de dades

S’ha de fer un seguiment i una anàlisi dels paràmetres principals de la planta fotovoltaica, amb els quals 
s’obtindran valors de rendiment diari mensual, anual, etc.

El sistema de monitoratge té els objectius següents:
• Anàlisi del rendiment de la instal·lació.
• Detecció ràpida d’errors de funcionament.
• Vigilància de funcionament correcte i alarma en cas d’error.
• Demostració del funcionament al públic.
• Possibilitat de visualització de les dades a temps real.

Vegeu l’annex A1.

3.3.2 Comptadors

S’ha d’instal·lar un comptador trifàsic homologat de dos fils i amb sortida d’impulsos per mesurar l’energia 
elèctrica subministrada pel sistema fotovoltaic a la xarxa de distribució, d’acord amb la normativa vigent 
(ITC-BT-16) i les condicions per a la venda d’electricitat fotovoltaica establertes al RD 1663/2000.
La sortida d’impulsos ha de tenir una capacitat de 2.000 impulsos/kWh, com a mínim. La precisió d’aquest 
comptador ha de ser de classe 2 o superior.

La tensió nominal ha de ser de 230 V a 50 Hz. Les intensitats nominal i màxima de precisió d’aquest 
comptador han de ser de 15 A i 60 A respectivament.

Anàlogament, s’ha d’instal·lar un comptador per mesurar l’energia elèctrica absorbida per l’equip foto-
voltaic de la xarxa de distribució. Se’n podrà prescindir en cas que el primer comptador sigui reversible.

En cas que el comptador de sortida no tingui sortida d’impulsos, s’ha d’instal•lar un comptador amb sor-
tida d’impulsos en sèrie amb els comptadors de facturació per al monitoratge del mateix rang de corrent.
Els comptadors han de quedar perfectament identificats, precintats, accessibles a la companyia de sub-
ministrament elèctric i perfectament visibles per facilitar les operacions de lectura.

Els comptadors i les proteccions de CA s’han d’ubicar a prop de la caixa general de mesura de l’esco-
mesa elèctrica de l’edifici, a la planta entresòl, en una caixa de protecció independent de doble aïllament 
i precintable.

• L’autoconsum en stand-by ha de ser menor del 0,5% de la potència màxima de l’equip.
• La distorsió harmònica ha de ser menor del 3% en condicions estàndard de màxima càrrega.
• Els onduladors s’han de connectar a la xarxa per a potències de sortida superiors al 5% de la potència màxima.
• Els onduladors han de seguir injectant potència a la xarxa de manera continuada en condicions d’irradiància 

solar superior en un 10% a les CEM (condicions estàndard de mesura).
• Els onduladors han de suportar pics d’irradiància de fins a un 30% superiors a les CEM durant períodes de 

10 segons.
• Després d’una desconnexió, els onduladors s’han de reconnectar automàticament quan els valors de xarxa 

estiguin dins del rang nominal i quan hagi transcorregut un temps d’espera de 3 minuts.

S’ha de tenir una cura especial pel que fa a la compatibilitat total entre el camp de plaques i els ondula-
dors escollits, de manera que el corrent de curtcircuit no arribi mai al corrent màxim d’entrada de l’ondu-
lador i la tensió en circuit obert estigui per sota de la tensió màxima de l’ondulador.

Igualment es configurarà el sistema de manera que els valors de treball en el punt de màxima potència 
estiguin compresos dins del rang d’operació òptim de l’ondulador per realitzar el rastreig del punt de 
màxima potència.

Just abans d’entrar la línea de camp fotovoltaic a l’ondulador, s’ha de col·locar per a cada un d’ells (en el 
cas que no s’incloguin dins de l’ondulador) un descarregador de sobretensions adequat als valors mà-
xims previstos a l’entrada (tensió en circuit obert). També s’ha de col·locar un fusible seccionador o bé 
un interruptor magnetotèrmic del calibre adequat al corrent màxim que pot circular a l’entrada (corrent de 
curtcircuit del subcamp).

La sortida de cada ondulador ha de ser seccionable mitjançant magnetotèrmic de calibre adequat.
Els onduladors han d’anar proveïts de separació galvànica. En cas que no portin inclosa aquesta protec-
ció, caldrà implementar-la externament. Els onduladors proposats a l’oferta han d’estar homologats per 
poder ser connectats a la xarxa elèctrica segons la legislació vigent.

S’han d’instal·lar un total _____ onduladors de ____  W de potència nominal. La potència total ha de ser 
de ____ kW. Quatre dels onduladors han d’anar connectats a les quatre fileres de col·lectors de façana, 
mentre que els altres sis han d’estar connectats als grups de plaques del subcamp de la coberta. El mo-
del de referència és el _____. Tanmateix, per a l’execució de l’obra s’admetrà un altre model d’ondulador 
o combinacions d’onduladors (consulteu l’annex I) i caldrà assegurar que la suma de les potències no 
sigui inferior al 80% de la potència màxima total del camp generador (Wp). En cas que sigui un model 
diferent del de referència, s’haurà d’adaptar la distribució de sèries i presentar els càlculs que assegurin 
la compatibilitat dels equips.

El seu grau de protecció ha de ser IP__. Els ___ onduladors s’han d’ubicar a la paret exterior del cassetó, 
dins d’armaris amb porta i clau i ventilació suficient per garantir el funcionament correcte, o bé d’intempè-
rie, sota un teuladell de protecció solar i contra la pluja.
Cal seleccionar el model d’ondulador entre els relacionats en la llista de l’annex.
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l’ombra; el sensor de radiació s’ha d’instal·lar en el camp fotovoltaic, amb les mateixes inclinació i orienta-
ció. El cablejat per al senyal dels sensors ha de ser una mànega elèctrica de 6 x 0,6 mm2.

3.5 Visualització

S’ha de proposar un model de pantalla plana de televisió, de 32 polzades, connectada a un reproductor 
de continguts d’Internet. Aquesta pantalla permet visualitzar les dades obtingudes de la instal·lació a 
temps real, o els valors acumulats, segons la personalització de la pàgina web a la qual estigui connec-
tada. 

Aquesta pantalla es podria ubicar a l’entrada de l’edifici pel ______________, per divulgar el coneixement 
de la instal·lació entre el públic que sol accedir a aquest edifici; en qualsevol cas, la ubicació final s’aca-
barà de definir juntament amb els responsables de l’edifici.

Vegeu les característiques tècniques de la pantalla a l’annex 1.

3.6  Proteccions, connexió de terra i senyalització

La instal·lació ha de complir les disposicions del RD 1663/2000, sobre proteccions en instal·lacions 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió, com també la norma de la companyia elèctrica 
subministradora.

Les mesures de seguretat de la instal·lació han de garantir la protecció contra sobreintensitats i contactes 
directes i indirectes, han de preservar la qualitat de la xarxa i disposar de connexió de terra.
L’ondulador escollit també ha de disposar de totes les proteccions exigibles per a aquest tipus d’instal-
lació, segons indicacions del Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a la xarxa que 
publica l’IDAE (PCT-C Rev.-octubre 2002), com també els requisits marcats al CTE i a la resta de norma-
tiva que li sigui d’aplicació.

3.6.1 Proteccions contra sobreintensitats

S’ha d’efectuar una protecció selectiva sobre les línies mitjançant interruptors automàtics electromagnè-
tics de tall omnipolar, que compleixin les característiques exposades en el plànol de l’esquema de principi 
(4/05), que s’hauran d’ubicar al quadre general de proteccions.

3.6.2 Proteccions contra sobretensions

Entre la caixa de connexions i l’ondulador s’ha d’instal·lar un equip descarregador de sobretensions, per 
a la protecció contra llamps i les possibles pertorbacions que es produeixin. Els descarregadors de ten-
sions s’han de connectar tan a prop com sigui possible dels equips que s’hagin de protegir, entre cada 
un dels conductors, incloent-hi el neutre, tal com s’indica en el plànol de connexions de terra (4-5/05). Es 
pot prescindir d’aquests equips si l’ondulador els porta integrats.

Tots els components han de complir les especificacions tècniques del Plec de condicions tècniques con-
nectades a la xarxa que publica l’IDAE (PCT-C Rev.-octubre 2002) i el vademècum vigent de la companyia 
elèctrica per a instal·lacions de baixa tensió i instal·lacions fotovoltaiques.

El model de comptador s’ha de seleccionar entre els relacionats a la llista de l’annex 1.

3.3.3 Telemesura

Tal com determina el Reial Decret 1110/2007, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesu-
rament del sistema elèctric, les instal·lacions fotovoltaiques de més de 15 kW han de disposar d’equips 
de comunicació per a la lectura remota per part de la companyia. 

Atesa la potència de la instal·lació objecte d’aquest plec, s’ha d’instal·lar l’equip de telemesura correspo-
nent, compost per un mòdem segons característiques homologables per la companyia elèctrica i condi-
cionades a les possibilitats de comunicació (línia telefònica o telefonia mòbil), en una caixa independent, 
amb doble aïllament i precintable, amb línia d’alimentació i presa de corrent. Vegeu les característiques 
tècniques a l’annex 1.

 3.4 Equips de monitoratge 

La instal·lació fotovoltaica ha d’estar dotada d’una sonda de radiació solar i d’una altra de temperatura 
de plaques, d’un data logger i de dos mòdems GPRS. Tots els valors rebuts, tant de producció elèctrica 
com de radiació solar i de temperatura de plaques, queden enregistrats en el data logger i es llegeixen a 
través del mòdem.

Per al monitoratge de l’ondulador, s’ha d’instal·lar un data logger i targetes de comunicació pròpies de 
l’ondulador seleccionat, que permetin l’enregistrament del senyal d’un sensor de radiació, dos sensors de 
temperatura i dos senyals d’impulsos addicionals.

S’ha de preveure l’enregistrament de les dades mínimes següents:
• Temperatura de placa.
• Irradiància.
• Energia total generada.

Per al sistema de monitoratge s’han d’instal·lar els sensors següents:
• Un sensor PT1000 per a muntatge sobre superfície plana, de precisió classe B, per mesurar la temperatura 

de les plaques.
• Un sensor de radiació amb error de mesura menor del 5%, sortida de senyal entre 60 i 120 mV (120mV 

per a 1.000 W/m2 de radiació solar).

El sensor de temperatura s’ha d’instal·lar sobre el revers d’una placa fotovoltaica en un lloc resguardat i a 
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mativa vigent, juntament amb els elements de mesura, però instal·lant cada un dels elements en la seva 
caixa independent de protecció, de doble aïllament i precintable.

• Interruptor general bipolar tipus ICP de __ A.
• Interruptor diferencial bipolar __ A, __ mA.
• Comptador monofàsic adequat, dues unitats si no és bidireccional.
• Fusible sortida __ A en la fase i seccionador en el neutre.

3.6.6 Presa de terra

La presa de terra de la planta fotovoltaica s’ha de fer sempre de manera que no s’alterin les condicions de 
presa de terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora. S’ha de complir la normativa vigent, com també les 
prescripcions del Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a la xarxa que publica l’IDAE 
(PCT-C Rev.-octubre 2002), i el que preveu el Reial decret 1663/2000 (article 12) sobre les condicions 
de presa de terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.

La combinació d’una configuració flotant al costat CC amb la utilització de plaques fotovoltaiques d’alt 
grau de protecció, cablejat unipolar de doble aïllament i caixes de connexions amb protecció classe II, 
elimina qualsevol possibilitat que a través del sistema fotovoltaic s’estableixin connexions entre el neutre 
de l’alimentació i el neutre de l’edifici.
L’estructura metàl·lica de suport de les plaques, els marcs metàl·lics d’aquestes i el xassís de l’ondulador 
s’han de connectar a la presa de terra de l’edifici mitjançant conductor de coure de 16 mm2.

3.7 Instal·lació d’interconnexió de la generació

El cablejat ha de portar aïllament elèctric de classe I i doble aïllament (UNE 2112). Cada una de les línies CC 
ha d’estar adequadament senyalitzada (codi de la sèrie i polaritat) fins a l’armari dels onduladors. 

Annexa als onduladors s’ha d’instal·lar una caixa general amb embarrat monofàsic on arribaran les dife-
rents línies de 230 VCA de cada ondulador, i cada una d’aquestes quedarà connectada a l’embarrat prin-
cipal (entre una de les fases i el neutre). Dins d’aquesta caixa amb embarrat per a 230 VCA monofàsica 
s’ha de col·locar un descarregador de sobretensió en la fase.
De la caixa ha de sortir una línia de dos conductors cap a la caixa d’embarrat abans dels comptadors. 
Aquests conductors han de tenir la secció adequada per tenir una caiguda de tensió màxima d’un 1% 
entre els extrems.

La caixa d’embarrat principal (abans dels comptadors) ha de disposar també dels descarregadors de 
sobretensions corresponents.

Tots els conductors de la instal·lació han d’estar adequadament senyalitzats. En les línies monofàsiques 
s’han d’identificar clarament la fase i el neutre. Els codis emprats per a aquesta senyalització i el seu sig-
nificat s’han de lliurar a la propietat.

3.6.3 Proteccions contra els contactes directes

S’ha de fer servir cablejat unipolar amb doble aïllament, tant al costat de CC com al costat de CA de la 
instal·lació.

Així mateix, els cables positiu i negatiu de connexió del camp fotovoltaic a l’ondulador han de situar-se en un tub 
adequat per al seu ús en intempèrie i tan separats com sigui possible l’un de l’altre, per evitar que es puguin to-
car tots dos alhora. La connexió es preveu en una caixa de connexions amb un grau de protecció IP65, d’accés 
restringit al personal qualificat (armaris amb claus) i dotat en la part frontal exterior de senyals de perill elèctric.
La connexió es preveu en una caixa de connexions que inclou un fusible seleccionador bipolar per a cada sèrie. 

També s’ha d’instal·lar un seccionador bipolar entre la caixa de connexions i l’ondulador per poder des-
connectar el generador fotovoltaic. Aquest seccionador pot estar format per dos fusibles seccionables 
o bé ser un interruptor magnetotèrmic bipolar, de calibre adequat al corrent de curtcircuit del subcamp. 
S’han d’instal·lar a prop de l’ondulador corresponent.

Tant el descarregador de sobretensions com el seccionador de corrent continu s’han de muntar dins de 
la caixa (IP65 si és a la intempèrie), just abans de l’entrada a l’ondulador.

3.6.4 Proteccions contra els contactes indirectes

L’ondulador ha d’incorporar les proteccions de màxima i mínima tensió i de màxima i mínima freqüència, a més 
d’un transformador CA d’aïllament galvànic que ha d’assegurar l’aïllament galvànic de la instal·lació fotovoltaica.

A la sortida de cada ondulador s’ha d’instal·lar un seccionador manual bipolar per poder desconnectar 
l’ondulador de la xarxa de distribució sense haver de desconnectar tota la instal·lació. Per poder funcionar 
com a protecció, aquest seccionador constarà d’un interruptor magnetotèrmic de calibre adequat. 

3.6.5 Quadre general de proteccions i comptadors 

El quadre general de proteccions i comptadors ha d’estar situat al costat de l’escomesa de la companyia. 
Ha de ser perfectament accessible al personal de la companyia elèctrica. Ha de disposar de les protec-
cions generals i les mesures en CA. A aquest quadre ha d’arribar la línia procedent de l’ondulador i s’ha 
de connectar de forma monofàsica a l’escomesa de la companyia.

S’han d’instal·lar com a proteccions generals un interruptor diferencial de sensibilitat 30 mA, per protegir 
en cas de derivacions d’algun element de la instal·lació, i un interruptor frontera magnetotèrmic bipolar 
accessible a la companyia distribuïdora per dur a terme la desconnexió manual.

S’ha d’instal·lar un fusible general de la línia de transport, abans de la sortida del quadre general de pro-
teccions i del punt d’entroncament.
Per tant, en el quadre s’han d’incorporar les proteccions pròpies de la interconnexió, d’acord amb la nor-
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A la caixa/es de protecció de corrent continu i en onduladors:
• Identificació “perill tensió/intensitat de retorn”.
• Senyal de perill elèctric.

En cablejat de CC i CA: 
• Identificació del cablejat de CC i CA. 
•   En el cas de CC cal identificar especialment amb senyalització de perill aquells que resten en tensió 
tot i desconnectar la caixa de proteccions. Caldrà identificar tensió màxima. 
 
Sobre la porta d’accés a la sala d’equips:
•   Cartell de seguretat exterior, amb el senyal de perill elèctric.
 
Al costat dels comptadors:
•    Identificació del comptador de sortida de la instal·lació fotovoltaica “Comptador d’energia generada”.
•     Identificació del comptador d’entrada de la instal·lació fotovoltaica “Comptador d’energia consumida”.
En el cas de comptador bidireccional (degudament homologat) s’identificarà mitjançant un sol comptador 
i es deixarà una còpia de com accedir manualment a les lectures d’energia importada i exportada.
 
Les senyalitzacions de perill ubicades en sala de màquines i altres referents al camp FV, caixa de protec-
cions CC e inversor cal que s’identifiqui mitjançant:
•    Fons vermell, amb lletres blanques, majúscules, en arial o font similar, alçada mínima de la lletra  3/8”
     (9,5mm) i sense negreta 
•    Cartell reflexiu i de material resistent i adequat pel medi ambient (materials durador i  adhesiu que
     permeti la seva conservació en situacions adverses)
 
En el cas concret de cablejat de CC i CA: 
•    El cablejat de CC ubicat aigües amunt de caixes de protecció estigui identificat cada 5 metres amb la
     identificació “Cablejat sempre en tensió”. Cal que aquesta senyalització es realitzi en material resistent. 
•  Cada 10 metres s’identificarà tipus de cablejat, en el cas de CC cal identificar string i/o caixa de pr
    tecció de CC (en el cas d’haver diferents caixes caldrà identificar cada una de les caixes). En el cas de
    CA caldrà identificar cada una de les fases. Cal que aquesta senyalització es realitzi en material resistent. 

3.10  Producció energètica de referència

El LICITANT ha d’aportar una oferta de producció energètica de la instal·lació proposada. Per al càlcul de 
la producció estimada s’han d’utilitzar els valors de radiació solar de Barcelona (Atles solar de Catalunya, 
ICAEN 2000).

3.10.1 Inclinació i orientació del camp generador

Per a la latitud de Barcelona, el màxim anual de producció s’obté amb una orientació de 0º (orientació 
sud) i una inclinació de 35º respecte a l’horitzontal.

Tots els conductors CA han d’anar dins de tub fixat sobre la paret i han de complir el reglament electro-
tècnic de baixa tensió i la normativa vigent.

Tot el cablejat corresponent a la instal·lació fotovoltaica ha d’estar adequadament identificat i protegit amb 
tub rígid resistent contra possibles danys mecànics, radiació solar, humitats o goteres. 

La interconnexió amb la xarxa de distribució de baixa tensió s’ha de dur a terme d’acord amb l’esquema 
unifilar del projecte bàsic inclòs en l’annex i d’acord amb el punt de connexió autoritzat per la companyia 
distribuïdora, és a dir, aigua amunt del quadre general de proteccions o bé, en cas que no en tingui, dels 
fusibles del quadre de baixa tensió de l’escomesa de la instal·lació elèctrica de subministrament.

3.8  Sala tècnica i disposició d’equips

En cas de situar les proteccions i els onduladors en una sala tècnica, aquesta ha de quedar condicionada 
per complir els requeriments mínims següents:
• Ventilació natural o forçada.
• Porta d’accés amb pany. 
• Senyalització d’acord amb el paràgraf 3.9 següent.
• La paret on es fixen els onduladors ha de tenir com a mínim 1,5 m d’alçada.
• La paret oposada a l’anterior no ha d’estar a menys d’1,1 m de distància.
• Ha de disposar de desguàs si el terra del local està per sota del nivell del passadís d’accés.

Els onduladors fixats a la paret s’han de situar a una alçada adequada per a la seva inspecció. L’alçada mí-
nima en la part inferior ha de ser d’___ m i de __m de la superior. La distància mínima entre la part superior 
de l’ondulador i el sostre no ha de ser menor de ___ cm. En cas que calgui col·locar més d’un ondulador, 
no s’han de deixar a menys de ___ cm entre si ni amb els extrems de la paret.

En cas que l’edifici no disposi d’un espai adequat, cal optar per la solució de situar l’ondulador o els on-
duladors en un armari elèctric d’índex de protecció IP65 a l’exterior.

3.9  Senyalització

Es senyalitzarà la instal·lació amb les indicacions corresponents i adequades de perill, s’identificaran els 
diferents equips, cablejat, etc. A títol general, a més, hi haurà de disposar com a mínim de les següents 
senyalitzacions:

En els accessos al generador fotovoltaic:
• Senyal de perill elèctric.
• Avís de tensions i corrents continus.
• Avís de «Generador sempre actiu, fins i tot en cas d’instal·lació fotovoltaica desconnectada de la xarxa 

elèctrica».
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3.12 Dimensionament de la instal·lació de distribució

El sistema de distribució inclou dos tipus de conductors:
• Conductors actius: transporten l’energia produïda.
• Conductors de protecció: aquells requerits per a mesures de protecció contra xocs elèctrics i que connec-

ten algunes de les parts següents: masses, elements conductors, borns principals de terra, presa de terra.

Totes les línies de tensió contínua han d’estar situades en suport independent de la resta d’instal·lacions 
de l’edifici i cada una de les línies ha de portar identificat el nom (sèrie) i la polaritat.

S’han d’instal·lar conductors flexibles amb aïllament de mil (1.000) V. 

Per a una identificació correcta dels conductors, aquests han de tenir la coberta de color:
• Per a les fases: marró, negre i gris.
• Per al neutre: blau clar.
• Per al conductor de protecció: bicolor verd i blau. 

Per als càlculs de secció dels conductors s’han de seguir les especificacions del Reglament electrotècnic de 
baixa tensió vigent segons normativa i també dels Fulls d’interpretació del Ministeri d’Indústria.
Per al càlcul de les seccions dels conductors en CA cal seguir els passos següents:

1. La potència de càlcul és la potència nominal de l’ondulador segons les característiques tècniques que 
aporta el fabricant. 

2. Es calcula la intensitat del circuit mitjançant les fórmules següents:
I = W / (Us • cos φ )
Per a les línees trifàsiques:
I = W / (Us • cos φ • √3 )

on:  
I: corrent del circuit (A)
W: potència activa (W 
Us: tensió (V)

Un cop determinada la intensitat s’ha d’escollir el conductor segons la instrucció ITC-BT-019. S’ha con-
siderat també un coeficient K que corregeix el fet de disposar de diversos conductors dins d’un mateix 
conducte.

3. Els càlculs de la secció per caiguda de tensió del mateix conductor s’han d’efectuar a partir de la fór-
mula següent (trifàsica):
S = ( I • L • cos φ ) / (R • U)

La instal·lació objecte d’aquest plec es pot dur a terme amb una inclinació i una orientació no excessiva-
ment òptima (azimut de 45º SE i inclinació de __ / __ respecte a l’horitzontal). La modelització de la pro-
ducció solar esperada per a la solució prevista en aquestes condicions es presenta a l’annex del projecte 
bàsic adjunt. 

3.10.2 Càlcul de l’energia produïda

L’estimació de l’energia injectada s’ha de fer d’acord amb l’equació següent:

On:
Ep: energia produïda
Gdm (α, β): valor mitjà mensual de la radiació diària (kWh/m2 dia)
Pmp: potència pic del generador (W)
PR: rendiment energètic o performance ratio
GCEM : 1 kW/m2

El PR es determina mitjançant simulació per mitjà de:
• Pèrdues globals de cablejat i connexions.
• Pèrdues en la captació de la radiació, per brutícia, per temperatura, etc.
• Pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potència.
• Eficiència energètica de l’inversor.

Aquesta estimació s’ha d’incloure en la proposta de l’oferta i s’ha de validar en el moment de la realització 
del projecte executiu sobre la base del model d’ondulador i de la placa fotovoltaica utilitzats. Tenint en 
compte les disposicions i les configuracions dels camps fotovoltaics, com també les distàncies i les sec-
cions dels conductors que s’han d’utilitzar i la radiació al llarg d’un any tipus segons les dades de l’estació 
de mesura de Barcelona (Atles de radiació solar a Catalunya), cal fer una simulació del sistema mitjançant 
el programa PVSYST 3.4 (o similar: InselDi, Sunny Design...).

La producció estimada es minorarà en un 5%. El valor que surti d’aquesta operació serà el de referència 
a l’hora d’aplicar la penalització per no-consecució de la producció, en cas que això es produís, tal com 
s’indica en el Plec de clàusules administratives.

3.11 Càlcul de la potència

Cal fer servir el mètode descrit en l’annex I del PCT d’instal·acions connectades a la xarxa de l’IDAE.

kWh/dia
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• Secció mínima dels cables de la caixa de connexions a l’ondulador: 6 mm2. Caiguda de tensió <1%.
• Secció mínima del cable entre ondulador i comptadors: 6 mm2. Caiguda de tensió <1%. 
• Terres: 16 mm2.

4. Execució de les obres i modificacions

4.1 Control i inspecció

L’Agència d’Energia de Barcelona exerceix les funcions de control i inspecció mitjançant la gerència del 
projecte contractada expressament. Així, la persona o persones que es designin per exercir aquest control 
i inspecció han de dur a terme, a títol indicatiu i no exhaustiu, les funcions següents:

• Vigilar i controlar el compliment de les obligacions de l’ADJUDICATARI i vetllar pel compliment dels dife-
rents aspectes del contracte durant cada etapa del projecte.

• Informar l’Agència d’Energia de Barcelona de les possibles incidències sorgides durant el desenvolupa-
ment de la construcció i elaborar els informes pertinents.

• Detectar qualsevol retard que es pugui produir en les obres i que pugui ocasionar un incompliment dels 
termes estipulats en el contracte.

• Tutelar les proves de prestacions de la instal·lació i realitzar la recepció final per part de l’Agència d’Ener-
gia de Barcelona.

L’ADJUDICATARI ha de disposar dels mitjans adequats, propis o procedents, d’assistències tècniques 
per dirigir i controlar tots els aspectes (termini, qualitat i cost) del procés de construcció.

4.2. Direcció d’obra

El director d’obra és la persona amb la titulació adequada i suficient, directament responsable de la compro-
vació i la vigilància de la realització correcta de les obres contractades.

El director d’obra designat per l’ADJUDICATARI s’ha de proposar a l’Agència d’Energia de Barcelona perquè 
aquesta l’aprovi.

Les funcions del director d’obra, pel que fa a la direcció, el control i el seguiment de les obres i instal·lacions, 
són les següents:
• Assegurar el compliment de les condicions contractuals.
• Garantir l’execució de les obres amb un estricte compliment del projecte aprovat, les modifica-cions ade-

quadament autoritzades i el compliment del programa de tasques.
• Definir aquelles condicions tècniques que el Plec de prescripcions tècniques corresponent deixi sota el seu 

criteri o responsabilitat.
• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en l’obra i que impedeixin el compliment normal del 

contracte o n’aconsellin la modificació, i tramitar-ne, si escau, la proposta corresponent.

on:  
I: corrent del circuit (A) 
U: caiguda de tensió (V) 
L: longitud del tram (m)
S: secció del conductor (mm2)
R: conductivitat del material

Els tubs de protecció dels conductors s’escullen tenint en compte la secció del conductor, el tipus 
d’aïllament i el nombre de conductors que s’han d’instal·lar en l’interior del tub. Amb aquestes dades es 
determina el diàmetre segons la instrucció tècnica ITC BT 021.

Per al càlcul de la caiguda de tensió es té en compte que la caiguda de tensió no sigui superior a l’1% en el 
tram de l’escomesa, des del comptador fins al brancal i des dels onduladors fins al quadre de proteccions.

Per al càlcul de les seccions dels conductors en CC cal seguir els passos següents:

1. Es pren com a intensitat del circuit la intensitat de cada grup de plaques en curtcircuit. S’escull el con-
ductor segons la instrucció ITC BT 019. 

2. Es pren com a tensió de funcionament màxim la tensió en circuit obert per a cada grup de plaques.

3. Es pren com a tensió de treball la tensió del punt de màxima potència.

4. El càlcul de la secció per caiguda de tensió del mateix conductor s’efectua a partir de l’expressió següent:
S = (2 • I • L ) / (R • cdt)

on:  
I: corrent del circuit
(A) cdt: caiguda de tensió màxima (V) 
L: longitud del tram (m) 
S: secció del conductor (mm2) 
R: conductivitat del material

Es pren com a caiguda de tensió màxima admissible l’1% entre la sortida del camp fotovoltaic i l’entrada 
als onduladors.

3.13 Càlcul de la secció teòrica
 
Les seccions dels cables han de ser les adequades tenint en compte el següent:
• Secció mínima del cablejat entre plaques d’una sèrie: 2,5 mm2.
• Secció mínima dels cables de cada sèrie de plaques en la caixa de connexions: 4 mm2. 
     Caiguda de tensió <1%.
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• Proposar les actuacions que corresponguin per obtenir dels organismes oficials o de particulars els permi-
sos i les autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres.

Mensualment, el director d’obra serà el responsable d’emetre un document on s’indiquin els avenços del mes 
i els acumulats en l’avanç de l’obra.

Les atribucions assignades en aquestes especificacions tècniques al director d’obra i les que li assigni la legis-
lació vigent poden ser delegades en el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes.

4.3 Representació de l’ADJUDICATARI, subcontractistes i personal de treball

L’ADJUDICATARI, abans de l’inici de les obres, ha de comunicar per escrit el nom de la persona que en serà 
responsable com a cap d’obra. Aquesta persona ha de disposar de la titulació adequada i de l’experiència 
professional suficient i contrastada, ha de tenir plena dedicació al projecte i no pot ser substituïda sense el 
coneixement i l’acceptació previs de l’Agència d’Energia de Barcelona.

Cal comunicar els noms, les condicions i els organigrames de les persones que depenguin del cap d’obra 
esmentat i que tinguin comandament i responsabilitat en alguna de les àrees de treball.
Tant l’ADJUDICATARI com els subcontractistes han d’utilitzar en l’obra personal expert i capacitat per a la 
classe de feina que els sigui encomanada i han d’estar qualificats degudament per al seu ús en les unitats 
d’obra corresponents. L’Agència d’Energia de Barcelona pot exigir la substitució de qualsevol dels empleats 
de l’ADJUDICATARI o l’adopció de mesures concretes per restablir o aconseguir el bon ordre en l’execució 
del que s’ha pactat. 

En cas que l’ADJUDICATARI hagi de traslladar cap persona empleada a l’obra, no pot efectuar el trasllat sen-
se haver-la substituït prèviament per una altra de la mateixa categoria, o almenys similar, a judici de l’Agència 
d’Energia de Barcelona.

Així mateix, si es considera que l’ADJUDICATARI no té prou personal per acabar les obres en els terminis 
parcials previstos, o per complir el ritme mensual d’obra programat, l’Agència d’Energia de Barcelona li ho ha 
de comunicar per escrit. L’ADJUDICATARI ha de justificar per escrit, en el termini màxim d’una (1) setmana, les 
mesures que farà servir per complir els terminis acordats. L’Agència d’Energia de Barcelona pot suspendre els 
treballs que no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu expressament designat, sense que 
això provoqui una alteració dels terminis contractuals.

L’Agència d’Energia de Barcelona pot exigir a l’ADJUDICATARI l’assignació de nou personal facultatiu, sempre 
que així ho requereixin les necessitats del treball.

4.4. Desenvolupament de les obres

4.4.1. Consideracions prèvies a l’execució de les obres, les afectacions i el replanteig 

Un cop adjudicada l’execució de les obres detallades en aquest Plec d’especificacions, l’ADJUDICATARI i 
l’Agència d’Energia de Barcelona, com també els serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, han de definir 
l’estructura necessària per dur a terme l’ancoratge dels mòduls fotovoltaics sobre la coberta o la façana.

A aquests efectes, abans del començament de les obres, l’ADJUDICATARI ha de fer un estudi de l’estat de les 
instal·lacions que es veuran afectades per l’obra, tant les pròpies com les alienes, atès que aquestes poden 
afectar les tasques que s’han de dur a terme, o per possibles reclamacions per danys. Si escau, es poden 
emetre documents de conciliació o similars amb la intenció de consensuar l’estat existent i les possibles afec-
tacions i actuacions.

Pel que fa als serveis públics afectats, l’ADJUDICATARI ha de consultar, abans del començament de les obres, 
a les entitats públiques i privades afectades sobre la localització exacta dels serveis existents i ha d’adoptar 
els processos constructius que evitin danys i no provoquin interferències, com també les mesures necessàries 
per efectuar el desviament i la reposició dels serveis que calgui per a l’execució de les obres. Els projectes que 
fossin necessaris, com també l’aprovació per part de les entitats competents, són responsabilitat de l’ADJU-
DICATARI.

Així mateix, l’ADJUDICATARI ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a les instal-
lacions existents, com ara cables elèctrics, conductes de gas, clavegueram de desguàs, cables de comunica-
ció, etc. L’ADJUDICATARI és responsable de qualsevol dany ocasionat a les instal·lacions esmentades.

4.4.2. Pla de treball de construcció

L’ADJUDICATARI ha de presentar un pla de treball degudament detallat i justificat i ha de tenir en compte els 
terminis de subministrament a l’obra de materials i mitjans auxiliars, la interdependència de les diferents opera-
cions i agents, la influència que tindran les condicions climàtiques sobre el desenvolupament del pla, els canvis 
de personal i els de caràcter general que siguin previsibles i que han de ser obligatòriament compatibles amb 
el termini previst per a l’execució de les obres.

Aquest pla s’ha de formalitzar en un diagrama tipus Gantt que especifiqui l’espai/temps de l’obra que s’ha 
d’executar i ordeni les diferents tasques del projecte estimant en un calendari els terminis d’execució de les 
activitats principals, tot plegat també en forma gràfica.

L’ADJUDICATARI està obligat a mantenir en l’obra tots els mitjans necessaris per al compliment dels objectius 
parcials i finals, com també la correcció oportuna dels retards que puguin aparèixer, sobre la base del pla de 
treball, per complir els terminis contractuals de la realització de les obres.



121120 ANNEX V Plec de condicions tècniques (genèric) per a edificis ja construits i en concepte clau en màANNEX V Plec de condicions tècniques (genèric) per a edificis ja construits i en concepte clau en mà

4.4.3. Autoritzacions i llicències

L’ADJUDICATARI és responsable d’obtenir totes les autoritzacions i llicències necessàries per a la realització 
de les obres, tret d’aquelles en què l’Agència d’Energia de Barcelona opti per la gestió directa, la qual cosa es 
comunicarà per escrit a l’ADJUDICATARI a l’inici de les obres.

4.4.4. Oficines i zones d’obra

Per les característiques especials de les obres que s’han d’executar no es preveu que l’ADJUDICATARI neces-
siti oficines d’obra per a l’execució d’aquestes; no obstant això, en cas que les consideri necessàries, en l’elabo-
ració del projecte haurà de definir la localització i l’àrea de les oficines d’obra necessàries per a l’execució dels 
treballs. Aquests espais no s’han de definir juntament amb els espais necessaris per a ocupacions temporals 
(per exemple, provisió de materials) i formen part integrant dels elements del projecte.

En aquest sentit i en el termini de quinze (15) dies a partir de la data d’inici de les obres, l’ADJUDICATARI ha 
de proporcionar espais en les oficines d’obra al personal d’inspecció d’obres designat per l’Agència d’Energia 
de Barcelona, sense recàrrecs addicionals i durant el període de durada de l’obra.

4.4.5. Ocupacions, tancament de terrenys i accessos provisionals

L’ADJUDICATARI ha de notificar a l’Agència d’Energia de Barcelona, per a cada activitat de l’obra, la seva 
intenció d’iniciar els treballs amb una (1) setmana d’antelació, sempre que requereixi l’ocupació dels terrenys i 
s’ajusti al pla d’obres en vigor. 
L’ADJUDICATARI ha de tancar les zones afectades des de la seva ocupació, en cas que calgui per motius de 
seguretat, o si així ho requereixen les normes o reglamentacions en vigor, o si ho exigeix l’Agència d’Energia de 
Barcelona.

La reposició d’aquests terrenys i espais al seu estat original, un cop finalitzades les obres, com també la repa-
ració de tots els danys ocasionats, si n’hi ha, seran a càrrec i responsabilitat de l’ADJUDICATARI.
L’ADJUDICATARI ha d’executar els accessos provisionals adjacents a l’obra que determini l’Agència d’Energia 
de Barcelona, si l’accés estigués afectat pels treballs o per tancaments provisionals, quan escaigui.

També és responsabilitat de l’ADJUDICATARI la mobilització de tots els espais i accessos provisionals que, tot 
i no estar expressament definits en el projecte, es decideixi utilitzar per a l’execució de les obres.

4.4.6. Reclamacions a terceres persones

Qualsevol accident, com també les reclamacions per danys rebudes per l’ADJUDICATARI, s’han de no-
tificar per escrit i de manera immediata a l’Agència d’Energia de Barcelona o a la gerència de projecte.
No obstant això, l’ADJUDICATARI ha de prendre les precaucions adients per evitar qualsevol tipus de danys a 
terceres persones, i ha d’atendre al més aviat possible les reclamacions que es puguin presentar.

En cas que es produeixin danys a terceres persones, l’ADJUDICATARI ha d’informar per escrit i de manera 
immediata a l’Agència d’Energia de Barcelona o a la gerència de projecte de l’abast dels danys i dels lesionats, 
si n’hi ha. La reposició del dany serà a càrrec de l’ADJUDICATARI.

4.4.7. Instal·lacions, mitjans i obres auxiliars

Per delimitar les àrees disponibles, l’ADJUDICATARI ha de sol·licitar a l’Agència d’Energia de Barcelona les àrees 
mínimes necessàries per a les seves instal·lacions i indicar la que millor s’ajusti als seus interessos.

L’aprovació de les instal·lacions, obres auxiliars i serveis generals per part de l’Agència d’Energia de Barcelona 
no disminueix en cap cas la responsabilitat de l’ADJUDICATARI, tant pel que fa a la qualitat com en relació 
amb els terminis d’execució de les obres definitives. La localització d’aquestes queda subjecta a l’aprovació de 
l’Agència d’Energia de Barcelona.

4.4.8. Instal·lació d’aprovisionament

L’Agència d’Energia de Barcelona no abonarà en cap cas els costos resultants del moviment i el transport de 
materials.

4.4.9. Desmuntatge de les obres auxiliars 

El desmuntatge de les instal·lacions al final de les obres corresponents s’haurà de comunicar a l’Agència 
d’Energia de Barcelona, que donarà la seva autorització quan la part principal de l’obra corresponent estigui 
realment acabada. L’Agència d’Energia de Barcelona conserva la possibilitat d’ordenar el desmuntatge quan 
ho consideri oportú i les circumstàncies de l’obra així ho permetin.

Els costos ocasionats pel desmuntatge de les instal·lacions, condicionament i neteja de les àrees ocupades, 
amb l’objecte de recuperar el seu aspecte inicial, són a càrrec de l’ADJUDICATARI.

4.4.10. Escomeses d’obra

Si, per qualsevol circumstància, l’ADJUDICATARI no disposa de suficient potència elèctrica amb la que hi ha 
a l’edifici, està obligat a instal·lar i mantenir pel seu compte els grups electrògens autònoms necessaris per 
garantir el subministrament adequat d’energia elèctrica.

4.4.11. Inici de les obres

L’ADJUDICATARI ha de començar les obres un cop l’Agència d’Energia de Barcelona hagi signat l’Acta de 
replanteig de l’obra en la data acordada. Aquesta data es prendrà com a inici per al compliment dels terminis 
parcials i total de les obres.
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Si l’ADJUDICATARI no pot iniciar les obres en aquesta data, se li sol·licitaran per escrit els motius i es fixarà un 
nou termini. Si tampoc no es pot complir aquest nou termini, l’Agència d’Energia de Barcelona podrà rescindir 
el contracte, la qual cosa ocasionarà la pèrdua de la fiança.

4.5. Ordenació administrativa

4.5.1. Despeses de caràcter general 

Els danys que es puguin produir durant l’execució de les obres en els serveis i les instal·lacions propers o 
annexos a la zona de les obres seran a càrrec de l’ADJUDICATARI, que és responsable del seu restabliment, 
sense dret a reclamació de cobrament addicional per les despeses que això li hagi originat o les pèrdues de 
rendiment que se’n derivin.
 
Per tant, l’ADJUDICATARI haurà de procedir immediatament a indemnitzar i reparar de manera acceptable 
tots els danys i perjudicis que li siguin imputables, ocasionats a persones, serveis o a l’Agència d’Energia de 
Barcelona.

Així mateix, l’ADJUDICATARI ha de justificar que té coberta la responsabilitat civil mitjançant una pòlissa per 
un valor mínim de _____ €.

També seran a càrrec de l’ADJUDICATARI les despeses que originin el replanteig general de les obres o la 
seva comprovació i els replanteigs d’aquestes; els de construcció, lloguer de maquinària, neteja de les àrees, 
control de l’emmagatzematge; els de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències obser-
vades; els de senyalització de les obres; col·locació de cartells; gestió i liquidació de llicències municipals, 
si escau.

Igualment seran a càrrec de l’ADJUDICATARI les diferents càrregues fiscals derivades de les disposicions 
legals vigents i les que determini el Plec de clàusules administratives particulars corresponent.

A més de les despeses esmentades anteriorment, en el preu final ofert per l’ADJUDICATARI es considera in-
clòs el pressupost de seguretat i salut, com també les despeses derivades del sistema de qualitat i els mitjans 
emprats per a la gestió ambiental de l’obra.

En els casos de resolució de contracte, per qualsevol que sigui la causa, seran a càrrec de l’ADJUDICATARI 
les despeses originades per la liquidació, com també les de retirada dels mitjans auxiliars, utilitzats o no en 
l’execució de les obres.

Les despeses que s’originin per atencions i obligacions de caràcter social, siguin quins siguin, s’han d’incloure 
en el pressupost presentat pel LICITANT. L’ADJUDICATARI, per tant, no té cap dret a reclamar-ne l’abonament 
d’una altra forma.

4.5.2. Responsabilitats i obligacions generals de l’ADJUDICATARI

L’ADJUDICATARI està obligat a complir aquestes especificacions tècniques, el Reial Decret 1098/01, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
el Plec de clàusules administratives particulars redactat per a la licitació; i totes les disposicions vigents o que 
ho siguin posteriorment i que afectin les obligacions econòmiques i fiscals de tot tipus i altres disposicions de 
caràcter social.
D’altra banda, ha de complir totes les disposicions vigents i les que es dictin en el futur en matèria laboral i soci-
al de la seguretat en el treball. Ha d’observar, a més, totes les disposicions dictades per l’Agència d’Energia de 
Barcelona, encaminades a garantir la seguretat dels treballadors sense que per això se’l consideri rellevat de 
la responsabilitat que, com a patró, pugui contraure, i ha d’acatar les disposicions que es dictin sobre aquest 
personal amb l’objectiu d’assegurar la bona marxa de les obres.

4.6. Seguretat, senyalització i abalisament de les obres i les instal·lacions

Simultàniament a la presentació del Pla de treball, l’ADJUDICATARI està obligat a presentar un Pla de segu-
retat i salut de l’obra, que ha de contenir una anàlisi de les diferents operacions que s’han de realitzar durant 
l’execució de les obres, com també un estudi de riscos generals. En conseqüència, cal definir les mesures de 
prevenció i/o protecció que s’han d’adoptar en cada cas.

En aquest sentit, s’ha d’aplicar tot el que disposa la normativa vigent.

El Pla de seguretat i salut ha de constar específicament, a més del que s’indica en la normativa esmentada, 
dels punts següents:
• Relació de les normes i les instruccions donades als diferents operaris segons la seva especialitat. 
• Programa de formació del personal de seguretat.
• Programa de seguretat i salut.
• Reunions periòdiques relatives a la seguretat i a la salut en l’obra.
• Pressupost destinat a la instal·lació de mitjans de seguretat.

També s’ha de comunicar a l’Agència d’Energia de Barcelona el nom del cap de seguretat i salut, responsable 
d’aquest àmbit durant l’execució de totes les obres.

A més, ha d’incorporar les condicions de compliment obligatori següents durant l’execució de les obres, sem-
pre que el Pla de seguretat no reculli altres mesures que siguin més restrictives.

L’ADJUDICATARI ha d’instal·lar al seu càrrec la senyalització i l’abalisament de les obres localitzades que cal-
gui, amb les característiques sol·licitades per la legislació i les autoritats competents. També s’ha d’encarregar 
de la seva conservació durant l’execució de les obres.
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4.7. Modificacions

En l’execució de les obres, l’ADJUDICATARI s’ha d’ajustar al projecte executiu redactat per aquest i aprovat 
per la gerència del projecte i l’Agència d’Energia de Barcelona. Aquest projecte executiu s’ha d’ajustar al com-
pliment del que estableix aquest Plec de prescripcions tècniques i el projecte bàsic que estableix la solució 
base i conceptual.

Malgrat això, es poden acordar modificacions en les obres quan siguin conseqüència de solucions que millorin 
el projecte, noves necessitats o causes tècniques imprevistes en el moment de l’elaboració dels projectes, a 
petició de l’Agència d’Energia de Barcelona, o bé a petició de l’ADJUDICATARI.

En qualsevol cas, correspon en darrera instància a l’Agència d’Energia de Barcelona l’autorització de la redac-
ció de les modificacions corresponents dels projectes, com també la seva aprovació, un cop presentades.

4.8. Recepció de les obres 

4.8.1. Condicions generals

Abans de la data del tràmit de recepció del projecte, l’ADJUDICATARI corresponent ha de fer les proves 
necessàries per assegurar-se que la instal·lació està correctament acabada. Aquestes proves han d’englobar 
com a mínim els aspectes següents:
• Funcionament i posada en funcionament de tots els sistemes.
• Proves d’arrencada i parada en diferents instants de funcionament.
• Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, com també la seva actuació.
• Determinació de la potència instal·lada, segons protocol IDAE.
Un cop l’ADJUDICATARI consideri acabades les obres i fetes les proves assenyalades anteriorment, ho ha de 
comunicar per escrit (via fax o via correu electrònic) a la gerència del projecte perquè es dugui a terme la revisió 
de les obres i es comprovi si han estat executades segons les especificacions del projecte.

En aquest cas, i després que l’ADJUDICATARI hagi lliurat l’Acta de recepció provisional (subscrita per la direc-
ció facultativa i la gerència del projecte), les obres es consideraran rebudes. La data de l’acta s’aplicarà com a 
data de finalització i lliurament de l’obra i inici de la garantia.

No obstant això, no es pot signar l’Acta de recepció provisional fins que s’hagi comprovat que tots els sistemes 
i elements que formen part del subministrament han funcionat correctament durant un període mínim de 240 
hores, sense interrupcions o aturades causades per errors del sistema subministrat i, a més, s’hagin complit 
els punts següents:

• Lliurament a la gerència del projecte de tota la documentació especificada en aquest plec.
• Retirada de l’obra de tot el material sobrant.
• Neteja de totes les zones afectades i transport a punt verd de tot el material reciclable o de rebuig.

En cas que les obres no s’ajustin a les estipulacions pactades o no estiguin completament acabades, l’ADJU-
DICATARI està obligat a refer-les o a acabar aquelles operacions que quedin pendents.

Al cap de 12 mesos de la recepció provisional, es durà a terme la recepció definitiva de les obres, moment en 
què es formalitzarà l’Acta de recepció definitiva. El funcionament de la instal·lació s’analitzarà mitjançant les 
dades rebudes per monitoratge o bé les proves proposades per la direcció facultativa en cas que no n’hi hagi.

4.8.2. Documentació

L’ADJUDICATARI ha de lliurar a l’Agència d’Energia de Barcelona, per a la seva aprovació, la documentació 
definitiva, que ha de contenir tots els canvis realitzats en el projecte, els dissenys i la descripció dels treballs 
realitzats a l’obra. Així mateix, ha de lliurar els documents i certificats següents:
• Certificat de l’instal·lador.
• Manuals d’operació i manteniment.
• Certificats (originals) dels equips.
• Projecte i plànols segons el que s’ha construït.
• Qualsevol altre document necessari per a la legalització de la instal·lació segons normativa i, en particular, 

el Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

Dels documents esmentats s’han de lliurar tres (3) còpies enquadernades en format paper i un CD amb còpia 
del contingut, com també una versió escanejada dels diferents certificats oficials. En cas que s’incloguin plà-
nols, s’han de lliurar, com a mínim, impresos en format A3 i les memòries, pressupostos i annexos en format 
A4, com a mínim.
Els arxius del CD només s’admetran en format PDF d’Acrobat® d’Adobe Systems Inc. si van acompanyats 
en format Microsoft® Office de Microsoft® Corporation; així mateix només s’admetran plànols, diagrames i 
esquemes en format AutoCAD® 2004 d’Autodesk Inc., tots convenientment desprotegits.

Sense detriment de l’anterior, l’ADJUDICATARI es compromet a proporcionar qualsevol dada o documen-
tació necessàries per a la tramitació de subvencions o ajudes a l’execució de les instal·lacions objecte 
del contracte per part de l’Agència d’Energia de Barcelona o de l’Ajuntament de Barcelona i segons les 
condicions establertes en el Plec de condicions tècniques d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a 
la xarxa. Revisió octubre de 2002. IDAE (http://www.idae.es).

4.8.3. Inspecció i recepció provisional de l’obra

Quan finalitzi l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, i a sol·licitud per escrit de l’ADJUDICATARI, 
l’Agència d’Energia de Barcelona o la seva gerència de projecte durà a terme la inspecció de l’obra elaborant 
una Acta de recepció provisional, on, eventualment, han de constar les deficiències i/o les obres pendents que, 
segons l’Agència d’Energia de Barcelona, n’impedeixen la recepció. S’establirà una data límit per a l’execució 
d’aquestes.
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4.8.4. Recepció i liquidació final de les obres

La recepció final tindrà lloc un any després de la data de la recepció provisional de les obres.

Un cop finalitzat aquest termini, i un cop realitzada satisfactòriament la comprovació de la garantia de produc-
ció, es durà a terme la recepció final de les obres i la devolució de l’import o la fiança que hagi pogut estar 
retinguda com a garantia. En qualsevol cas, la recepció final de les obres no eximeix l’ADJUDICATARI de les 
responsabilitats que li siguin atribuïdes d’acord amb la legislació vigent, relatives a possibles defectes per vicis 
ocults que sorgeixin en la vida útil de la instal·lació.

5. Control de qualitat

5.1. Definició

S’entén per garantia de qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per garantir la 
confiança adequada que tots els components i instal·lacions estan definits i construïts d’acord amb el contrac-
te, els codis, les normes i les especificacions del projecte.

La garantia de qualitat inclou el control de qualitat, que comprèn les accions de comprovació que la qualitat 
està d’acord amb els requisits predeterminats. El control de qualitat d’una obra comprèn els aspectes següents:
• Qualitat de matèries primeres.
• Qualitat de l’equip o de les matèries subministrades per a l’execució de l’obra, incloent-hi el procés de 

fabricació.
• Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
• Qualitat final de l’obra.

5.2. Pla de garantia de la qualitat

L’ADJUDICATARI elaborarà un Pla de garantia de la qualitat d’acord amb les exigències de l’Agència d’Energia 
de Barcelona, el qual haurà de ser sotmès a la seva aprovació.

Pel que fa a l’execució de l’obra es detallen alguns aspectes del programa de qualitat de construcció, la versió 
final del qual haurà de ser sotmesa a l’aprovació de l’Agència d’Energia de Barcelona.

5.2.1. Procediments, instruccions i dissenys de construcció

El programa hauria de constar d’una relació d’aquests procediments, instruccions i dissenys, que seran sotme-
sos a l’aprovació de l’Agència d’Energia de Barcelona, amb suficient antelació a l’inici de les obres.

5.2.1.1. Control de materials i serveis adquirits 

L’ADJUDICATARI ha de fer una avaluació i una selecció prèvia de subministradors, que ha de quedar documen-
tada i serà sotmesa a l’aprovació de l’Agència d’Energia de Barcelona.

La documentació mínima presentada per cada equip o material proposat serà la següent:
• Disseny de l’equip.
• Disseny del detall.
• Documentació complementària suficient perquè l’Agència d’Energia de Barcelona pugui tenir la informació 

necessària per determinar l’acceptació o el rebuig de l’equip.
• Normes d’acord amb les quals va ser projectat.
• Normes que s’utilitzaran en els assaigs de recepció provisional, especificant els que s’han de dur a terme 

en banc d’assaig i els que s’han de dur a terme en obra.
• També es farà la inspecció de recepció en la qual es comprovarà que el material compleix tots els requisits 

del projecte i s’emetrà l’informe d’inspecció corresponent.

5.2.1.2. Manipulació, emmagatzematge i transport
 
El Pla de qualitat que ha de desenvolupar l’ADJUDICATARI ha de tenir en compte els procediments i les ins-
truccions propis per al compliment dels requisits relatius al transport, la manipulació i l’emmagatzematge dels 
materials i els components utilitzats en l’obra.

5.2.1.3. Processos especials

Els processos especials com ara les soldadures, els assaigs, les proves, etc., si escau, els ha de dur a terme 
i els ha de controlar el personal qualificat de l’ADJUDICATARI, que ha de fer servir procediments homologats 
d’acord amb els codis, les normes i les especificacions aplicables.

El Pla ha de definir els mitjans per assegurar i documentar aquests requisits.

5.2.1.4. Inspecció de l’obra per part de l’Agència d’Energia de Barcelona

L’ADJUDICATARI és responsable de fer els controls, els assaigs, les inspeccions i les proves sol·licitades en 
aquestes especificacions tècniques.

El Pla de garantia de qualitat ha de definir el mètode que ha de desenvolupar l’ADJUDICATARI per complir 
amb aquest punt.

5.2.1.5. Gestió de la documentació

Cal assegurar la gestió adequada de la documentació relativa a la qualitat de l’obra, amb la finalitat d’aconse-
guir una prova final documentada de la qualitat dels elements i les activitats utilitzades en l’execució de l’obra.
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L’ADJUDICATARI ha de definir els mitjans necessaris per assegurar que tota la documentació relativa a la qua-
litat de la construcció és registrada i controlada fins a lliurar-la a l’Agència d’Energia de Barcelona.

5.2.1.6. Abonament dels costos del sistema de garantia de la qualitat 

Els costos resultants del compliment de les prescripcions establertes en el Quadern d’encàrrecs i de les que 
s’hagin d’establir en el Pla de garantia de la qualitat són a càrrec de l’ADJUDICATARI i es consideren inclosos 
en l’import del contracte.

En particular, totes les proves i assaigs de control de qualitat que calgui dur a terme, en compliment d’aquestes 
condicions tècniques o de les normatives que siguin aplicables a aquest projecte, són a càrrec de l’ADJUDI-
CATARI, tret que s’indiqui el contrari.

5.2.1.7. Inspecció i control de qualitat per part de la Agència d’Energia de Barcelona

L’Agència d’Energia de Barcelona pot, pel seu compte, mantenir un equip d’inspecció i control de la qualitat de 
les obres i dur a terme assaigs d’homologació i assaigs de comprovació.

L’Agència d’Energia de Barcelona, per a la realització d’aquestes activitats, amb programes i processos propis, 
ha de tenir accés en qualsevol moment a tots els treballs de l’obra, subministradors, fàbriques i processos de 
producció, laboratoris i arxius de control de qualitat de l’ADJUDICATARI o els seus subcontractistes.

L’ADJUDICATARI ha de subministrar, pel seu compte, tots els materials que hagin de ser provats i ha de posar 
a disposició els mitjans necessaris per a aquesta activitat.
Els assaigs seran a càrrec de l’ADJUDICATARI en els casos següents:
• Si, com a conseqüència de les proves, els subministraments, materials o unitats d’obra són rebutjats.
• Si es tracta de proves addicionals proposades per l’ADJUDICATARI sobre subministraments, materials o 

unitats d’obra que li hagin estat prèviament rebutjats, a causa de proves efectuades per l’Agència d’Energia 
de Barcelona.

5.3. Garanties generals de les obres 

Les garanties de l’ADJUDICATARI sota aquesta clàusula s’aplicaran únicament als defectes descoberts per 
l’Agència d’Energia de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la gerència de l’obra o l’ADJUDICATARI durant 
tot l’any següent a la data de la finalització substancial, i s’aplicaran al sistema complet i a tots els components 
referents a l’abast del subministrament realitzat per l’ADJUDICATARI.

a) Si l’ADJUDICATARI arriba a conèixer en qualsevol moment anterior a l’acceptació de la direcció de l’obra o 
l’Agència d’Energia de Barcelona que hi ha un defecte en qualsevol subministrament o servei, l’ADJUDICATARI:
• Ha de corregir immediatament el defecte, o 
• ha de notificar immediatament el defecte a la direcció de l’obra, per escrit, utilitzant els mateixos procedi-

ments prescrits en el paràgraf c) posterior.

b) Si l’Agència d’Energia de Barcelona determina que hi ha un defecte en qualsevol subministrament que està 
dins de l’abast del contracte objecte d’aquest concurs, ho ha de notificar a l’ADJUDICATARI per escrit, dins 
dels quinze (15) dies posteriors al descobriment del defecte. Després de la notificació oportuna de l’existèn-
cia d’un defecte, o si l’ADJUDICATARI de manera independent descobreix un defecte en el subministrament 
o servei ja acceptat, l’ADJUDICATARI ha de presentar a l’Agència d’Energia de Barcelona per escrit, abans 
de quinze (15) dies, una recomanació per dur a terme una acció correctiva. També cal incloure informació de 
suport amb el detall suficient perquè l’Agència d’Energia de Barcelona pugui determinar quina acció correctiva 
s’ha de prendre.

c) L’ADJUDICATARI ha de complir immediatament qualsevol indicació escrita de l’Agència d’Energia de Bar-
celona, proporcionada dins del termini adequat, per corregir o corregir parcialment un defecte en l’abast del 
subministrament de l’ADJUDICATARI, sense que això suposi un increment en el cost del contracte.

d) L’ADJUDICATARI també ha de preparar i lliurar a l’Agència d’Energia de Barcelona, juntament amb la reco-
manació que se li exigeix en el paràgraf c) anterior, informació sobre qualsevol correcció necessària, incloent-hi 
revisions i actualitzacions de qualsevol altre document/manual, etc., subministrat sota aquest contracte, sense 
increment en el cost del contracte.

e) En cas que se li notifiqui oportunament la decisió de no fer una correcció, o de fer-la parcialment, l’ADJUDI-
CATARI ha de presentar una proposta tècnica i un pressupost, dins dels quinze (15) dies posteriors a la recep-
ció de la notificació, per tal de corregir el contracte de manera que permeti l’acceptació dels subministraments 
afectats d’acord amb el requisit corregit. Immediatament, les parts han de negociar una reducció del cost del 
contracte, que s’haurà de reflectir en un acord suplementari a aquest contracte.
f) Qualsevol subministrament o peça corregida, o subministrada en substitució d’una altra, i qualsevol servei 
realitzat estan subjectes a les condicions d’aquesta secció, en la mateixa extensió que els subministraments o 
serveis inicialment acceptats. La garantia pel que fa a aquests subministraments, peces o serveis té la mateixa 
durada que la que s’estableix en el paràgraf a) anterior i comença a comptar des de la data d’acceptació per 
part de l’Agència d’Energia de Barcelona dels subministraments corregits o reemplaçats. En canvi, allí on les 
peces o subministraments s’utilitzin per a reparacions cobertes per aquesta garantia, la nova garantia no s’es-
tendrà més enllà de la data d’expiració del període de garantia vigent en fer la reparació.

5.4. Garanties generals de construcció

a) A part de qualsevol altra garantia sota aquest contracte, l’ADJUDICATARI garanteix, tret en allò que s’es-
tableix en el paràgraf i) posterior, que l’abast del subministrament realitzat sota el contracte corresponent 
està d’acord amb els seus requisits i està lliure de qualsevol defecte en el material, els equips, el disseny 
subministrat o la mà d’obra de l’ADJUDICATARI o qualsevol subcontractista.

b) Aquesta garantia continua durant un any des de la data de la signatura de l’Acta de recepció provisional 
de les obres.
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c) L’ADJUDICATARI ha de reparar al seu càrrec qualsevol fallada o defecte. A més, l’ADJUDICATARI re-
pararà al seu càrrec qualsevol dany a béns de manera directa o indirecta, encara que aquest dany sigui 
resultat d’un error de l’ADJUDICATARI en el compliment dels requisits del contracte o conseqüència d’un 
defecte de l’equip, el material, la mà d’obra o el disseny subministrat per l’ADJUDICATARI.

d) L’ADJUDICATARI ha de restaurar qualsevol treball danyat en compliment dels terminis i les condicions 
del contracte. La garantia de l’ADJUDICATARI pel que fa al treball reparat o reemplaçat estarà vigent durant 
el període de garantia no vençut del treball reparat o reemplaçat.

e) L’Agència d’Energia de Barcelona ha de notificar per escrit a l’ADJUDICATARI, en un termini raonable 
de temps, el descobriment de qualsevol fallada, defecte o dany.

f) Si l’ADJUDICATARI no atén la notificació d’una fallada, defecte o dany en un termini de ___ hores o de 
____ hores si es comunica en divendres o festiu, i no el repara en un termini màxim de ___ dies, l’Agència 
d’Energia de Barcelona té dret a reemplaçar o reparar la fallada, el defecte o el dany a expenses de l’AD-
JUDICATARI.

g)  Pel que fa a totes les garanties expressades o implícites dels subcontractistes, fabricants o proveïdors 
del treball i els materials subministrats sota el contracte objecte d’aquest concurs, l’ADJUDICATARI:
• Ha d’aconseguir totes les garanties que es donen en la pràctica comercial normal.
• Ha de sol·licitar que totes les garanties estiguin per escrit a nom de l’Agència d’Energia de Barcelona.
• Ha de fer complir totes les garanties en benefici de l’Agència d’Energia de Barcelona.

Si es presenta el cas que la garantia de l’ADJUDICATARI ha expirat, l’Agència d’Energia de Barcelona pot 
litigar al seu càrrec per fer complir la garantia del subcontractista o fabricant.

Aquesta garantia no limita els drets de l’Agència d’Energia de Barcelona pel que fa als defectes latents, 
els grans errors o el frau.

5.5. Garanties específiques d’equips 

La garantia que el subministrador concedeix a la instal·lació ha de ser d’un mínim de ___ anys 
per a tots els materials, equips utilitzats i el seu muntatge, contra defectes de fabricació o de la 
instal·lació. Les plaques fotovoltaiques han de tenir com a mínim una garantia de ___ anys con-
tra defectes de fabricació, de ___ anys contra pèrdua de potència superior al 10% de la po-
tència nominal i de __ anys contra pèrdua de potència superior al 20% de la potència nominal. 
Aquests terminis es compten des de la recepció provisional i es prorroguen per la durada total de les interrup-
cions causades per avaries, sempre que superin els tres mesos. 

L’ADJUDICATARI està obligat a reparar les fallades de funcionament que es puguin produir si es detecta que 
el seu origen prové de defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, i es compromet a solu-
cionar-les sense cap càrrec.

Així mateix, l’ADJUDICATARI ha de canviar els equips que produeixin errors en el funcionament normal del 
sistema, sense cap càrrec.

En qualsevol cas, cal atenir-se a les disposicions de la legislació vigent pel que fa a vicis ocults.

En el període de garantia, i en el marc d’un contracte de manteniment vigent, el subministrador ha d’atendre 
qualsevol avaria en quaranta-vuit (48) hores des de la comunicació de l’avaria o setanta-dues (72) hores en 
cas que la comunicació es faci en divendres o dia festiu. El subministrador dels equips ha de fer la reparació o 
la reposició en un termini màxim de set (7) dies, tret que hi hagi causes degudament justificades. En cas que 
no es compleixi aquest requeriment, l’Agència d’Energia de Barcelona pot efectuar la reparació amb càrrec a 
la retribució pactada en el contracte de manteniment.

Durant el període de garantia el subministrador està obligat a informar per escrit al propietari de la instal·lació 
de la causa de cada una de les avaries o problemes de funcionament que es detectin en cada una de les visites 
o intervencions. 

5.6. Garantia de producció

L’ADJUDICATARI ha de garantir una quantitat mínima anual d’energia produïda per la instal·lació. Aquesta ga-
rantia s’ha de revisar en finalitzar el primer any de funcionament a partir de la recepció provisional.

5.7. Penalitzacions

5.7.1 Per incompliment d’obligacions contractuals 

El fet d’incomplir les obligacions de l’ADJUDICATARI definides en aquest plec de condicions es penalitzarà 
amb el no-dèbit del pagament de les obres corresponent al termini en què es detecti l’incompliment.

5.7.2. Per incompliment de potència 

Si durant la prova de potència no s’aconsegueix arribar a la potència elèctrica oferta, l’ADJUDICATARI haurà 
de pagar una penalització de l’1% (u per cent) de l’import del contracte per cada 1% (u per cent) complet en 
què la potència real sigui menor que l’oferta, sense límit.

5.7.3 Per incompliment de producció

Si els resultats reals obtinguts durant el primer any es troben per sota dels garantits, es descomptarà l’equiva-
lent econòmic que s’hagi deixat de facturar, proporcionalment i fins a un màxim del 10%, del preu total ofert, 
amb càrrec a la garantia definitiva que s’hagi presentat a l’inici del contracte.
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5.8. Rebuig de la instal·lació 

L’Agència d’Energia de Barcelona pot rebutjar el subministrament total o parcial d’una installació. Aquest re-
buig es produirà en els casos següents:

a) Onduladors: comprovació de l’incompliment de les especificacions incloses en el contracte, ja sigui per 
fallades de funcionament o mitjançant mesures o proves realitzades. Comprovació de l’incompliment dels 
rendiments especificats en el subministrament, en més del 2% (dos per cent), en condicions reals de funci-
onament. Per a la seva comprovació, el subministrador ha de proporcionar en la documentació la informació 
suficientment detallada del fabricant de l’inversor sobre el rendiment esperat per a diferents nivells de càrrega.

b) Altres components: quan siguin causa directa d’un descens de producció esperada en més del 5% (cinc 
per cent) o quan causin aturades de la instal·lació amb una freqüència reiterada de més de 5 (cinc) aturades 
mensuals.

c) Instal·lació completa: és causa de rebuig de la instal·lació completa el fet que la producció anual si-
gui inferior a 900 hores equivalents durant el primer any, per causes atribuïbles a la instal·lació fotovoltaica.

5.9. Pròrrogues
 
Només poden donar lloc a prorrogar els terminis de l’obra els condicionaments de força major, que són els que 
es detallen a continuació:
a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.

b) Els danys causats per terratrèmols. 

c) Els danys que provinguin dels moviments del terreny sobre el qual estan construïdes les obres o que les 
afectin directament.

d)   Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, rebel·lions populars o robatoris tumultuosos.

e) Les inundacions catastròfiques produïdes com a conseqüència del desbordament de rius i rieres. 

f) Qualsevol altre dany d’efectes similars als anteriors.
g) Actes oficials que es desenvolupin durant l’etapa de construcció i impliquin una paralització de les obres. 
És responsabilitat de l’Agència d’Energia de Barcelona notificar a l’ADJUDICATARI si es presenta aquest cas 
i en quines condicions.

Un requisit indispensable per al reconeixement del dret de pròrroga és que l’ADJUDICATARI ho sol·liciti per 
escrit dins el termini de trenta (30) dies naturals, comptadors a partir de la data en què es produeixi el fet que 
pogués donar origen a la pròrroga.

5.10. Proves 

La prova de components, subconjunts i subsistemes constitueix un aspecte fonamental de les activitats de 
verificació de compliment del contracte. L’ADJUDICATARI ha de notificar a l’Agència d’Energia de Barcelona la 
realització de les proves (siguin del tipus que siguin) amb antelació, i aquesta tindrà el dret de presenciar-les.

La gerència del projecte ha de decidir quines són les proves requerides.

En general, les proves pertanyen a una de les quatre categories que s’esmenten a continuació.

5.10.1. Proves de qualificació
 
L’ADJUDICATARI ha de provar i qualificar les característiques funcionals dels components, conjunts o sub-
sistemes, abans de la construcció, instal·lació i/o muntatge final d’aquests, de la manera que aquí es descriu.

Les proves de qualificació poden ser d’un o més d’un dels tipus següents:
• Proves realitzades per l’ADJUDICATARI i presentació de resultats que siguin acceptables per a l’Agència 

d’Energia de Barcelona com a evidència que es compleixen els requisits del contracte.
• Proves realitzades pel subministrador mitjançant informes certificats que siguin acceptables per a l’Agència 

d’Energia de Barcelona, com a evidència que es compleixen els requisits del contracte.
• Proves prèvies d’un article i presentació per part de l’ADJUDICATARI d’informes certificats que siguin 

acceptables per a l’Agència d’Energia de Barcelona, com a evidència que es compleixen els requisits del 
contracte.

• Evidència d’equips «provats en servei», amb resultats i certificació que siguin acceptables per a l’Agència 
d’Energia de Barcelona com a prova que es compleixen els requisits del contracte. 

• Les proves normalitzades reglamentàriament segons la normativa vigent, amb les especificacions i/o proves 
de garantia de qualitat aplicables.

Si ha estat qualificat per mitjà de proves anteriors, les còpies de la documentació de les proves han de demos-
trar resultats amb el mateix nivell de detall que els descrits.

Quan l’ADJUDICATARI vulgui que una prova de qualificació serveixi també com a mitjà per verificar el com-
pliment del contracte, ha d’identificar aquesta prova amb la designació «Prova per verificar el compliment del 
contracte».

L’ADJUDICATARI ha de notificar la realització de la prova a l’Agència d’Energia de Barcelona, abans de ____ 
de la data prevista. L’Agència d’Energia de Barcelona ha de ser informada abans de ___ dies de la data real 
de la realització de la prova.

L’Agència d’Energia de Barcelona té el dret d’assistir a totes les proves de qualificació que es duguin a terme.
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En ___ dies següents a la finalització de qualsevol prova de qualificació, les dades i els resultats d’aquesta 
s’han de lliurar a l’Agència d’Energia de Barcelona, que n’efectuarà la revisió. Aquesta ha de notificar per 
escrit a l’ADJUDICATARI que els resultats de les proves són acceptables, acceptables amb condicions o no 
acceptables per les raons que s’exposin. L’Agència d’Energia de Barcelona pot rebutjar qualsevol equip utilitzat 
durant una prova de qualificació que no compleixi les estipulacions tècniques.

5.10.2. Proves a fàbrica

Cal notificar amb anticipació a l’Agència d’Energia de Barcelona les proves que es duran a terme a fàbrica. 
L’Agència d’Energia de Barcelona té el dret de presenciar la prova a fàbrica, realitzada amb qualsevol propòsit, 
si té importància per a l’actuació de l’ADJUDICATARI del contracte objecte d’aquest concurs.

L’ADJUDICATARI pot fer servir procediments de prova ja establerts per dur a terme les proves a fàbrica, 
on aquests procediments són adequats per certificar les especificacions i les característiques definides en 
aquest projecte.

El compliment de la instal·lació pel que fa a algun aspecte del contracte es pot verificar mitjançant proves a fà-
brica. Quan l’ADJUDICATARI plantegi les proves com un mitjà per verificar el compliment del contracte, caldrà 
informar-ne a l’Agència d’Energia de Barcelona i la prova haurà d’estar identificada de manera específica amb 
la designació «Prova per verificar el compliment del contracte».

5.10.3. Proves d’integració

Aquesta secció presenta l’abast general de les activitats d’integració que ha de dur a terme l’ADJUDICATARI, 
però no prescriu mètodes exactes per fer aquestes proves. L’ADJUDICATARI pot utilitzar procediments de 
prova ja establerts per dur a terme les activitats d’integració quan aquests procediments siguin adequats per 
complir els mateixos especificats en aquest document.
L’ADJUDICATARI ha de tramitar tots els equips, materials i subministraments al lloc i ha de fer les inspeccions 
de recepcions que calguin.
 
Abans de començar qualsevol prova d’integració, l’ADJUDICATARI ha de provar i verificar de manera sistemà-
tica el funcionament correcte de cada equip del sistema d’operació.

S’ha de notificar a l’Agència d’Energia de Barcelona, en qualsevol cas, l’inici de les activitats d’integració.

6. Criteris per a l’adjudicació del concurs 

Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, fins a un màxim de cent (100) 
punts, es basen en la capacitat tècnica i econòmica dels LICITADORS per dur a terme els treballs descrits 
i són els següents:

1. Per l’oferta econòmica, fins a __ punts 
S’atorga ___ punt per cada 1% de baixa percentual sobre el cost de sortida o tipus de licitació fins a un màxim 
de ___) punts. No es valoraran les fraccions inferiors al 0,5%.

2. Per la millora de la relació qualitat/preu, fins a ___ punts
S’atorga ____ punt per cada 1% de decrement del cost de la potència específica (€/kWp) corresponent al 
cost de sortida fins a un màxim ___ punts. No es valoraran les fraccions inferiors a l’1%. Es considera que el 
cost de la instal•lació és variable amb la potència encara que els overheads fan que no es pugui repercutir la 
baixa específica de manera equivalent a la del pressupost total.

En tots els casos, es farà la comparativa per al preu d’execució de contracta (PEC) de tot el lot, no per a par-
tides unitàries aïllades.

3. Per la reducció del termini d’execució, fins a ___ punts
La ponderació de la puntuació implica atorgar __ punt per a cada setmana de reducció del termini d’execució 
proposat, fins a un màxim de __  punts, tenint en compte que:
• no es valoraran puntuacions inferiors a una (1) setmana ni les fraccions de setmana;
• en cas de respectar els terminis de lliurament proposats a l’oferta, la puntuació serà zero (0).

Per poder valorar de manera convenient aquestes millores, els licitadors han d’aportar un diagrama de temps-
cost i una memòria justificativa dels terminis parcials i totals proposats, detallant les mesures proposades i el 
programa de treball en el qual s’indiqui l’organització dels mitjans materials i personals adscrits a l’execució de 
les obres objecte d’aquest concurs en atenció al compliment del termini proposat. 

No es valoraran les reduccions del termini d’execució proposat que no es justifiquin adequadament mit-
jançant la presentació dels documents descrits anteriorment.

El termini d’execució es considera contractual, per la qual cosa el seu incompliment dóna lloc a l’aplicació 
de penalitzacions de l’ordre del 2% del cost de la licitació per cada setmana de retard fins a un màxim 
del 10%.

4. Per l’estudi, presentació de l’oferta, complements i millores tècniques proposades, fins a ___ punts
S’atorga __ punt per cada 1% de millora del rendiment de la central fins a un màxim de __  punts.
S’atorga  __ punt per cada 2% de percentatge garantit de potència nominal al cap d’un període determinat 
d’anys (10 i/o 25 anys) fins a un màxim ___ punts, segons el que estableix aquest Plec de condicions tècni-
ques (performance ràtio, PR).
S’atorguen fins a ___ punts per l’ampliació del termini de garantia més enllà del segon any segons les con-
dicions establertes en aquest Plec de prescripcions tècniques, a raó ___  punt per any prolongat.

El director/a de projectes de l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
Signat:  
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Condicions del sistema de monitoratge 

1. Subsistema de sensors

Per al sistema de monitoratge s’han d’instal·lar els sensors següents:
• Un sensor d’irradiació amb un error de mesura menor del 5%, sortida de senyal d’entre 60 i 120 mV (120 

mV per a 1.000 W/m2 d’irradiació solar).
• Un sensor de temperatura PT1000 per ser muntat sobre superfície plana amb una precisió de classe B, 

per mesurar la temperatura dels mòduls.
• Un sensor de temperatura ambiental, tipus PT1000.
• Cablejat necessari per a la interconnexió dels elements.

El sensor de temperatura s’ha d’instal·lar sobre el revers d’una placa fotovoltaica, a l’ombra; el sensor d’irradiació 
s’ha d’instal·lar en el camp fotovoltaic amb la mateixa inclinació i orientació, és a dir, en el mateix pla.

El cablejat per al senyal dels sensors ha de ser una mànega elèctrica de cable trenat i apantallat. 

2. Subsistema de mesura: tarificadors i comptadors 

El subsistema de mesura està compost per tots aquells equips i dispositius necessaris per al registre de l’ener-
gia bolcada a la xarxa de distribució. L’equipament consisteix en:
• Quadres, cablejats de potència, canalització i proteccions elèctriques.
• Comptadors redundants.
• Elements de comunicació amb la companyia elèctrica.

Les especificacions tècniques d’aquest equipament són les següents:
a) Especificacions mínimes de l’equip de mesura:
• El comptador ha d’estar homologat per la companyia.

- 1 x port sèrie RS232.
- 1 x port sèrie RS485.
- Protocol de comunicacions IEC 870-5-102 REE en tots els ports.

• Especificacions del mòdul de comunicacions redundant:
- 2 x ports RS232 DB9 per a la connexió dels equips de mesura.
- 2 x ports RJ11 per a la línea de comunicació RTC.

• Especificació de cablejat de comunicacions:
- Cablejat LiYCY per a connexió RS485.
- El bus RS485 ha d’estar correctament acabat en ambdós extrems, mitjançant les resistències especifi-
cades pel fabricant de l’inversor.

• Esquema de connexió per als comptadors i els mòduls de comunicació (vegeu figura).

3. Subsistema de generació: i versors i elements relacinats 

El subsistema elèctric està compost per tots aquells equips i dispositius necessaris que permeten la conversió 
de CC a CA. L’equipament consisteix en:
• Quadres, cablejats de potència, canalització i proteccions elèctriques.
• Inversors fotovoltaics.
Les característiques tècniques de l’equipament són les següents:

- Rendiment igual o superior al 95%.
- Rang d’entrada CC compatible amb els rangs de sortida dels panells fotovoltaics.
- Rang de sortida CA compatible amb la connexió a la xarxa elèctrica.
- Han de permetre la connexió a la xarxa elèctrica (exportació d’energia).

Les característiques de comunicacions dels inversors són, al seu torn, les següents:
- Disponibilitat de connexió a un bus de comunicacions RS485.
- L’especificació del protocol de comunicacions ha de ser subministrat en el moment que s’accepti l’oferta.
- Si n’hi ha, s’han de subministrar llibreries de comunicació amb els inversors.

No es poden subministrar aquells inversors que no tinguin capacitat de comunicació, o bé que l’únic port de 
connexió sigui punt a punt, com per exemple RS232, o bé que el protocol de comunicació sigui propietari i no 
accessible per terceres parts.

4. Subsistema de racks, cablejat i bus de comunicacions

El subsistema de cablejat està format per tots aquells components que permeten encaminar tant el cablejat de 
potència (CC i CA) des dels panells fotovoltaics cap als inversors com dels inversors a la connexió a la xarxa 
elèctrica. El bus de comunicacions ha d’encaminar-se de manera que no hi hagi interferències electromagnè-
tiques en el cablejat de potència.
Les característiques tècniques d’aquest equipament són les següents:
• Cablejat LiYCY per a connexió RS485.

• Traducció de la figura:
• Frontera distribució
• Generació
• Trafos intensitat
• Trafos tensió
• Comptador
• Mòdem RTC
• Mòdem GPRS
• Sistema redundant
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• El bus RS485 ha d’estar correctament acabat en ambdós extrems, mitjançant les resistències especifica-
des pel fabricant de l’inversor.

• S’ha de subministrar una caixa de connexions que permeti la connexió d’una passarel·la GPRS al costat de 
la seva font d’alimentació.

• Els inversors s’han de subministrar amb les targetes de comunicació necessàries correctament instal·lades 
i configurades per a la connexió amb el bus RS485.

És responsabilitat de l’ADJUDICATARI verificar el funcionament correcte del bus de dades, com també de la 
connexió dels inversors al bus. També ha de verificar mitjançant els equips necessaris que es poden obtenir 
dades dels inversors a temps real, ja sigui mitjançant un equip de data logging o bé mitjançant un PC amb 
programari d’adquisició de dades del fabricant.

5. Inversors acceptats

A continuació s’adjunta una llista dels inversors fotovoltaics per a connexió a la xarxa elèctrica que compleixen les 
característiques tècniques quant a comunicacions i facilitat d’accés al protocol. En la llista s’especifica si cal com-
prar un mòdul de comunicacions per a cada un dels inversors, o bé d’equips addicionals com ara data loggers.

Han de valorar-se aquells inversors que disposin de la possibilitat de connectar sondes de temperatura o 
sensors d’irradiació solar, o bé entrades/sortides analògiques i digitals, ja sigui en els mateixos equips o a 
través d’un data logger del mateix fabricant.

6. Formació

Per a l’explotació correcta de la planta fotovoltaica, l’ADJUDICATARI ha de desenvolupar, planificar i impartir 
els cursos de formació dels diferents subsistemes de manera que el personal que habiliti l’AEB sigui capaç 
d’operar, mantenir, configurar i, si calgués, reinstal•lar qualsevol subsistema implicat.

Cada curs ha d’incloure el seu pla corresponent, amb calendaris i temaris adaptats a dos nivells:
• Operació per al personal usuari del sistema en qüestió. Els cursos s’han d’orientar a obtenir les habi-

litats necessàries per operar amb el subsistema implicat i han d’incloure el perfil requerit i/o coneixe-
ments previs dels usuaris que en siguin destinataris.

• Tècnic per a la formació del personal tècnic. Orientats a obtenir el detall tècnic, la instal·lació, el man-
teniment, etc. de la infraestructura implicada. Igualment han d’incloure perfils i coneixements requerits.

És obligació de l’ADJUDICATARI el subministrament de tota la documentació i el material necessaris per 
a la seva realització.

7. Subsistema de visualització remota 

7.1. Definició 

La unitat temporal de visualització (UTV) té com a objectiu transmetre continguts audiovisuals relacionats 
amb la producció fotovoltaica en cada un dels equipaments objecte de monitoratge, i consta de dos equips:
• Pantalla LCD. Constitueix l’element multimèdia que permet la visualització de continguts proporcionats 

per un senyal de vídeo.
• Reproductor de continguts. Entrega del senyal de vídeo a la pantalla LCD a partir de la informació 

distribuïda en diferents formats per la plataforma de la visualització existent.

7.2. Detalls dels components i materials

• Pantalles LCD: totes les pantalles que s’han d’instal·lar han de ser planes, de color i estar basades en 
tecnologia LCD. La resolució mínima que s’ha de suportar és de 1024 x 768; el senyal de vídeo s’ha 
d’entregar mitjançant una connexió VGA, per la qual cosa és un requisit indispensable que la pantalla 
tingui un connector per a aquesta forma o bé que s’hi instal•li el convertidor necessari. Per facilitar el 
muntatge les pantalles han de ser compatibles amb el sistema de muntatge VESA. La dimensió mínima 
és de 32” (trenta-dues polzades).

• Reproductors multimèdia: els requisits tècnics d’aquest apartat s’apliquen a tots els reproductors 
multimèdia que formen part de les unitats terminals de visualització.

• Els reproductors multimèdia han de tenir una interfície basada en browser que ha de suportar HTML, 
JavaScript i Macromedia Flash Player.

• Aquests reproductors han de permetre l’streaming de xarxa en les seves variants RBT1 (real time bro-
adcasting), RTP i HTML.

• L’equip ha de reproduir els formats de mitjà següents: MPEG, MPG, AVI, WMV i MP3.
• Els reproductors han de ser capaços d’interpretar els còdecs MPEG-1/2, Windows Media Video i 

MP3.
• És imprescindible que els reproductors disposin d’una unitat interna d’emmagatzemament que permeti 

la còpia i la reproducció de continguts emmagatzemats localment.
• De cara a la connexió amb la seva pantalla corresponent, han de disposar com a mínim dels connec-

tors següents: VGA (VGA D-sub), S-Video i senyal compost, com també sortida d’àudio. 
• Per a la integració amb l’actual sistema de monitoratge i la seva corresponent plataforma multimèdia 

de visualització, els reproductors multimèdia han de disposar d’una interfície de xarxa amb les carac-
terístiques següents: Ethernet a 10/100 Mbps, protocol TCP/IP, suport per a adreces IP estàtiques o 
bé dinàmiques via DHCP. En cas de pèrdua de connexió a xarxa, el reproductor haurà de commutar a 
continguts multimèdia locals.

SMA SunnyBoy

Atersa

RS485/RS232

RS485

Sunny Net

Propietari

No disponibles

Disponibles

Targetes Piggiback RS485 + Web Box

Mòdul RS485

Fabricant Interfície Protocol Especificación Mòduls requerits

Fronius RS232/RS485 Propietari Disponibles Interfície Card + Comm Card + Sensor Card

Ingecon® Sun RS485 Modbus-RTU Disponibles Mòdul RS485
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• Els reproductors multimèdia han de suportar les resolucions de pantalla més comunes, incloent-hi 640 
x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Seran molt valorades les resolucions de 1280 x 768 i 856 x 480. Tots 
els reproductors s’han d’instal•lar i configurar per a resolucions de 1024 x 768.

• Quant a la reproducció de continguts, els equips han de permetre la configuració fins a 10 llistes de 
reproducció, amb un mínim de 90 elements per llista. Les llistes es podran adquirir des de la unitat 
d’emmagatzematge intern, bé des d’un gestor de continguts (CMS) o d’un servidor web integrat en 
la plataforma de visualització.

• És imprescindible que tots els reproductors multimèdia permetin la configuració, gestió i càrrega de 
continguts locals de forma remota, ja sigui mitjançant una aplicació propietària o a través d’un navega-
dor d’Internet.

7.3. Estructures de suport

S’han de disposar les estructures de suport necessàries per al muntatge dels components que formen la 
unitat terminal de visualització, en concret de la pantalla LCD i del reproductor multimèdia.

7.4. Canalització de cablejat
S’han de disposar els canals necessaris per al cablejat d’alimentació de la pantalla, el reproductor, el 
cable de senyal VGA i el cable de xarxa UTP. Tots aquests cables han de passar-se pel canal i s’han de 
connectar als seus elements respectius.

7.5. Reproductors de referència

Com a model de referència dels reproductors multimèdia que s’han de subministrar, es considera vàlid el 
model de la sèrie SMP-WEB de la firma Cayin. Es podria admetre qualsevol altre model similar a l’indicat, 
sempre que compleixi les condicions tècniques i les funcionalitats tècniques del sistema expressades en 
l’annex I d’aquest plec.

8. Subsistema de comunicació gprs

El subsistema de comunicació GPRS permet la connexió dels equips de mesura (tarificadors) i els inver-
sors al sistema d’adquisició de dades mitjançant una passarel·la RS485 a TCP/IP. Les especificacions de 
les passarel·les GPRS comprenen:

Variant amb connexió a bus RS485/RS232:
- 2 x ports de comunicació RS232/RS485.
- Ports d’entrada/sortida analògics i digitals (en cas que l’inversor no disposi d’aquests ports d’en-
trada sortida).
- Alimentació a 24 VCC.
-Comunicació via GPRS.
- Programables amb JAVA, amb l’objectiu d’implantar el sistema d’adquisició remota.

Variant amb connexió a Ethernet (SMA amb WeBox):
- Programables amb JAVA, amb l’objectiu d’adquisició remota.

Llistat d’equips de referència per a passarel·les GPRS a RS232:
• Terminal Cinterion TC65T (http://www.cinterion.com/) (*)
• Terminal Matrix MTX-65-V3 (http://www.matrix.es/) (*)
• Terminal Matrix MTX-65-IND (http://www.matrix.es/) (**)(*) Cal instal·lar un convertidor addicional RS232 a 

RS485. (**) El terminal treballa directament sobre bus RS485.
    Llistat d’equips de referència per a passarel·les GPRS a TCP/IP via Ethernet:
• DIGI Connect WAN (http://www.digi.com/)

 

9. Analitzadors de xarxa i tarificadors

El sistema de monitoratge ha d’establir connexió amb els tarificadors homologats per la companyia; a aquests 
efectes ha d’estar disponible un port de comunicacions al qual s’ha de connectar una de les passarel·les 
GPRS.

Els tarificadors han de suportar un dels protocols següents:
• IEC-870-5-102
• MODBUS
• FLAG

En el cas que la companyia elèctrica imposi que el port del tarificador ha d’estar disponible exclusivament per a 
les lectures remotes de la companyia, s’haurà d’optar per una de les dues opcions següents:
• Instal·lar un tarificador amb dos ports de comunicació.
• Instal·lar un tarificador amb un únic port de comunicació (per a la companyia) i un analitzador de xarxes amb 

port de comunicacions i protocol MODBUS dedicat al sistema de supervisió.

A continuació se suggereixen els equips analitzadors de xarxa recomanats:
• CIRCUTOR MK-30LCD-RS485 (monofàsic amb mesura directa).
• CIRCUTOR MKD-ITF-RS485-I2-C2 (trifàsic amb mesura directa).

10. Subsistema de transmissió de disparaments i alarmes 

Les alarmes i els estats dels equips de protecció elèctrica han d’estar cablejats cap als ports d’entrada 
digital mitjançant un cable de senyal continu de 24 VCC. En cas que els equips de protecció senyalitzin 
l’alarma mitjançant un sistema de relé, la tensió s’ha de subministrar mitjançant una font d’alimentació 220 
VCA a 24 VCC.

NOTA: per les distàncies o la topologia del bus, pot ser necessària la instal·lació de dues (2) passarel·les GPRS en 
comptes d’una.



143142 ANNEX V Plec de condicions tècniques (genèric) per a edificis ja construits i en concepte clau en màANNEX V Plec de condicions tècniques (genèric) per a edificis ja construits i en concepte clau en mà

Fitxa tècnica dels equips

Fitxa d’equips oferts per a la instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elètrica
estructura:

Tipus d’integració: façana / sobre teulada plana / sobre teulada inclinada / sobre el terreny. Material perfileria: 
acer galvanitzat / acer pintat / acer inoxidable / alumini. Material caragolam: acer inoxidable / acer galvanitzat / 
zincat / altres. Fixació plaques fotovoltaiques: posterior / frontal.

GENERACIÓ FV:
Potència total pic
Nre. plaques: Wp 
Pot. pic nom. placa: Wp
Tolerància potència: +/- %
Silici: mono / poli / amorf
Nre. cèl·lules/placa:
NOCT: ºC
Cèl·lula (polzades):
Eficiència placa: %
Tedlar posterior: blanc / transparent
Tensió circuit obert (Vco)*: V
Intensitat curtcircuit (Isc)*: A
Voltatge màx. camp FV: V
País fabricació:
Homologacions:
* valors en condicions estàndard de prova
Marca: Model:
Dimensions ext. placa: mm x mm x mm
Pes: g
Díodes bypass: sí / no
Coeficient de voltatge per ºC: mV %
Coeficient de corrent per ºC: mA %
Coeficient de potència per ºC: %
Cèl·lula: quadrada / semiquadrada
Tipus connexió: caixa connexions / connector
Marc: alumini / sense marc
Tensió màxima potència (Vmpp)*: V
Intensitat màxima potència (Impp)*: A
Fabricant cèl·lula:
Garantia fabricació: anys
Garantia potència: % a 10 anys / % a 20 anys

ONDULADORS:
Potència total instal·ada: kW
Tipus de connexió: monofàsica / trifàsica
Nre. d’onduladors:
Tensió nominal CA (VN): V
Característiques ondulador 1:
Model:
Fabricant:
Potència nominal CA (PN): W
Pot. FV mínima i màxima: / Wp
Corrent màxim d’entrada: A
Rang de tensió MPPT: / V
Control de tensió màxima CC: sí / no
Distorsió harmònica mitjana: %
Potència màxima sortida: W
Rendiment màxim: %
Consum propi nocturn: W
Coeficient de potència
Tensió de xarxa: V
Freqüència: Hz
Rang de llindars de tensió CA: V
Protecció freqüència: sí / no
Protecció funcionament en illa: sí / no
Protec. contra inversió de polaritat: sí / no
Connexió: RN / SN / TN / trifàsica
Rang de temp. de funcionament: ºC
Mode de refrigeració:
Mesures
Pes: kg
Pantalla: sí / no
Garantia:
Marca CE: sí / no
Característiques ondulador ___ (tants com inversors): 
Model:
Fabricant:
Potència nominal CA (PN): W
Pot. FV mínima i màxima: / Wp
Corrent màxim d’entrada: A
Rang de tensió MPPT: / V
Control de tensió màxima CC: sí / no
Distorsió harmònica mitjana: %
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Potència màxima sortida: W
Rendiment màxim: %
Consum propi nocturn: W
Coeficient de potència
Tensió de xarxa: V
Freqüència: Hz
Rang de llindars de tensió CA: V
Protecció freqüència: sí / no
Protecció funcionament en illa: sí / no
Protec. contra inversió de polaritat: sí / no
Connexió: RN / SN / TN / trifàsica
Rang de temp. de funcionament: ºC
Mode de refrigeració:
Mesures
Pes: kg
Pantalla: sí / no
Garantia:
Marca CE: sí / no

APARELLS DE MESURA:
Comptador d’energia produïda:
Fabricant: Tipus: analògic / digital
Tipus: monofàsic / trifàsic
Tensió nominal: V
Relació d’intensitat:
Reversibilitat de gir: sí / no
Model:
Classe:
Resolució: 
Intensitat nominal: A
Constant de lectura: rev / kWh
Sortida d’impulsos: sí / no
Comptador d’energia consumida (només si el d’energia generada no és reversible):
Fabricant: Tipus: analògic / digital
Tipus: monofàsic / trifàsic
Tensió nominal: V
Relació d’intensitat:
Reversibilitat de gir: sí / no
Model:
Classe:
Resolució: 

Intensitat nominal: A
Constant de lectura: rev / kWh
Sortida d’impulsos: sí / no

Projecte bàsic de la instal·lació

El director de projectes proposa convidar a la presentació d’ofertes del procediment negociat sense publicitat 
amb consulta les empreses següents:

NIF: ----------------------
C/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Barcelona

Tel.: ----------------------
Fax: ----------------------
Mòbil : ----------------------
----------------------@----------------------.com

(tantes com empreses)

........

........

........
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